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Свідоцтво про державну реєстрацію 

серія КВ № 23653-13493 ПР від 17.12.2018
Газета виходить друком щосереди

Газету 
«Відомості приватизації» 

можна передплатити 
у передплатних агентствах:

ТОВ «Меркурій Експрес» 0 800 750 570
www.mercury.net.ua

ТОВ «ПресЦентр Київ» (044) 451 51 61
www.prescentr.kiev.ua (044) 536 11 75

Вартість передплати 180,00 грн на місяць

Управління підготовки до 
приватизації, т. 200-31-64мала приватизація

З питань розповсюдження
телефонуйте за номером 

(044) 200 35 01

Продовження таблиці

результати продажу об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА тА ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСтІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу об’єктів малої приватизації, окремого майна

Нежитлове вбудоване приміщення, гараж № 1, літ. «А», загальною площею 41,8 м2 з 
оглядовою ямою літ. «а», яке розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Ге-
роїв Майдану, 20, гараж № 1, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні 
зі зниженням стартової ціни фізичною особою – Головком Костянтином Миколайовичем 
за ціною 67921,20 грн (шістдесят сім тисяч дев’ятсот двадцять одна грн 20 коп.), у тому 
числі ПДВ – 11320,20 грн (одинадцять тисяч триста двадцять грн 20 коп.).

Будівля лазні літ. «А», тамбур літ. «а» загальною площею 178,3 м2 з ґанком літ. «а1», 
розташована за адресою: Вінницька область, Мурованокуриловецький р-н, с. Дерешова, 
вул. Березова, 8, приватизовано шляхом продажу на електронному аукціоні зі знижен-
ням стартової ціни фізичною особою – Ворощуком Володимиром Володимировичем за 
18842,40 грн (вісімнадцять тисяч вісімсот сорок дві грн 40 коп.), у тому числі ПДВ – 3140,40 
грн (три тисячі сто сорок грн 40 коп.).

ДНІПРОПЕтРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСтІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про затвердження результатів продажу об’єкта державної власності

Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 01.04.2020 № 12/01-09-ЗВП за-
тверджено результати продажу об’єкта малої приватизації – нежитлової будівлі (будів-
ля майстерень дорожньої дільниці), що перебуває на балансі ПрАТ «Північний гірничо-
збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023) та розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Черкасова, 107д. Об’єкт приватизовано шля-
хом продажу на аукціоні з умовами фізичною особою – Панченком Олексієм Олексійови-
чем. Ціна продажу – 138 120,00 грн, у тому числі ПДВ – 23 020,00 грн.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА та тЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСтІ
ІНФОРМАЦІЯ 
про результати продажу на електронному аукціоні  
за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій об’єкта малої приватизації

Об’єкт малої приватизації – окреме майно у складі: будівля ветеринарної лікарні (А) 
загальною площею 81,5 м2; гараж (Б) загальною площею 33,8 м2 за адресою: Івано-
Франківська область, Галицький район, с. Маріямпіль, вул. Набережна, 49 приватизо-
вано на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій юридичною особою – приватним підприємством «Українська 
економіко-правова група». Ціна, за якою придбаний об’єкт, становить 2 926,44 грн,  
у т. ч. ПДВ – 487,74 грн.

продаж об’єктів малої приватизації

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна України  
по Вінницькій та Хмельницькій областях про проведення продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
напірного трубопроводу питної води на вузол біохімочистки В-15, 
інв. № 3157, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h напірний трубопровод питної води на вузол 
біохімочистки В-15, інв. № 3157, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, 

вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615, Вінницька обл., Кри-

жопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 103, контактна особа: секретар 
керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 
2-45-75.

Відомості про об’єкт: напірний трубопровід питної води на вузол біохімочистки В-15, 
інв. № 3157, до складу якого входять: труби металеві – чавунні класу А діаметром 100 мм 
довжиною 2183 м, глибина залягання труб: 2 – 2,5 м; засувки чавунні – 5 шт. діаметром 
100 мм; колодязі залізобетонні кільця – 2 шт. глибиною 2,3 і 2,5 м, площа основи коло-
дязя – 1,1 м2, об’єм – 3 м3; два залізобетонних кожуха діаметром 500 мм довжиною 50 м 
кожний; дві камери переходу зі збірних бетонних блоків площею забудови по 7,8 м2 та 
об’ємом по 16 м3 висотою по 2 м. Рік будівництва – 1985. Трубопровід непрацюючий, за 
функціональним призначенням не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умовами, із зни-

женням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється 
електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 
16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта
Приватизація напірного трубопроводу питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. 

№ 3157, 1985 р. в. здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець напірного трубопроводу питної води на вузол біохімочистки В-15, інв. 
№ 3157, 1985 р. в. має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 584 873,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 292 436,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 292 436,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 58 487,30 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 29 243,65 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 

цінових пропозицій – 29 243,65 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Вінницькій та Хмельницький областях витрати на проведення незалеж-
ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахун-

ків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних 
майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування гарантійного та 
реєстраційного внесків на казначейські рахунки за такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реєстраційного вне-

ску та проведення переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт )
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування гарантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати по-

тенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщено за посиланням: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом можна у робочі 
дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./
факс (0432) 67-30-41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення мож-
ливості огляду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоративними правами 
держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, адреса електронної пошти: 
vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов продажу об’єкта: 

наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмель-
ницькій областях від 07.04.2020 № 486 «Про затвердження умов продажу, стартової ціни 
та інформаційного повідомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000026-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни, між аукці-

онам за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 30 календарних днів від дати опублікування інформаційного повідомлення 
електронною торговою системою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

у номері
Мала приватизація

1 Результати продажу об’єктів 
малої приватизації

1 Продаж об’єктів малої 
приватизації

16 Прийнято рішення  
про приватизацію

Конкурси з відбору 
суб’єктів оціночної 
діяльності

17 Оголошення конкурсів 
з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності

20 Підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності

24 До уваги оцінювачів
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продаж об’єктів малої приватизації

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 5 848,73 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 924,37 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 924,37 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу скиду очисних вод в акумулюючі ставки 
К1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h напірний трубопровід скиду очисних вод  
в акумулюючі ставки К1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: напірний трубопровід скиду очисних вод в 
акумулюючі ставки К1-14Б, інв. № 3182, до складу якого входять: труби 
асбоцементні клас ВТ-6 діаметром 200 мм довжиною 550 м, глибина за-
лягання труб до 3 м; засувки – 2 шт. чавунні діаметром 200 мм; колодязь 
залізобетонні кільця – 1 шт. глибиною 2,0 м, площа основи колодязя – 
2,3 м2, об’єм – 5 м3. Рік будівництва – 1985. Трубопровід непрацюючий, 
за функціональним призначенням не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Приватизація напірного трубопроводу скиду очисних вод в акумулюючі 
ставки К1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець напірного трубопроводу скиду очисних вод в акумулюючі 
ставки К1-14Б, інв. № 3182, 1985 р. в. має відповідати вимогам, перед-
баченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 129 224,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 64 612,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 64 612,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 12 922,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 6 461,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 6 461,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 487 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об`єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000025-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 292,24 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 646,12 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 646,12 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації, окремого майна – напірного трубопроводу 
1407 виробничих стічних вод на ставки-накопичувачі, 
інв. № 3184, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h напірний трубопровід 1407 виробничих 
стічних вод на ставки-накопичувачі, інв. № 3184, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел.(04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: напірний трубопровід К 1407 виробничих стіч-
них вод на ставки-накопичувачі, інв. № 3184, до складу яких входять: труби 
металеві – чавунні класу А діаметром 250 мм довжиною 4050 м; кожух 1 – 
залізобетонні кільця діаметром 500 мм довжиною 45 м; кожух 2 – залізо-
бетонні кільця діаметром 500 мм довжиною 45 м; кожух 3 – металева труба 
діаметром 1000 мм довжиною 50 м; глибина залягання труб 2 – 2,5 м. Рік 
будівництва – 1985. Трубопровід непрацюючий, за своїм функціональним 
призначенням не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація напірного трубопровіду 1407 виробничих стічних вод на 
ставки-накопичувачі, інв. № 3184, 1985 р. в. здійснюється відповідно до ви-
мог Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої при-
ватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постано-
вою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець напірного трубопроводу 1407 виробничих стічних вод на 
ставки-накопичувачі, інв. № 3184, 1985 р. в. має відповідати вимогам, 
передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 2 702 154,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 351 077,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 351 077,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 270 215,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 135 107,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 135 107,70 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 488 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об`єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000028-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 27 021,54 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 510,77 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13 510,77 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта  
малої приватизації, окремого майна – напірного 
трубопроводу незабруднених виробничих стічних 
вод з ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, 
інв. № 3185, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  напірний трубопровід незабруднених 
виробничих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки 
біохімочистки, інв. № 3185, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод». Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: напірний трубопровід незабруднених вироб-
ничих стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, інв. 
№ 3185, до складу яких входять: труби металеві – чавунні класу А діаме-
тером 200 мм довжиною 712,2 м; оглядовий колодязь – 1 шт. із залізо-
бетонних кілець та цегли глибиною 2 м, площа основи колодязя – 2,3 м2, 
об’єм 5 м3; засувка в оглядовому колодязі чавунна діаметером 200 мм; 
глибина укладання трубопроводу в сухих ґрунтах 2 – 2,5 м. Рік будівни-
цтва – 1985. Трубопровід непрацюючий, за функціональним призначен-
ням не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація напірного трубопроводу незабруднених виробничих 
стічних вод з ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, інв. № 3185, 
1985 р. в. здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про прива-
тизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець напірного трубопроводу незабруднених виробничих стіч-
них вод з ставків-накопичувачів на ставки біохімочистки, інв. № 3185,  
1985 р. в. має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 244 297,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 122 148,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 122 148,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 24 429,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 214, 85 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 214,85 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
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Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 489 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000030-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 442,97 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 221,49 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 221,49 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами  
об’єкта малої приватизації, окремого майна – 
повітроводів АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  повітроводи АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: повітроводи АО-1, інв. № 3186, до складу яких 
входять: труби з чорної сталі довжиною 901 м, а саме: довжиною 320 м 
діаметром 720 мм; довжиною 52 м діаметром 630 мм; довжиною 60 м 
діаметром 530 мм; довжиною 170 м діаметром 426 мм; довжиною 15 м 
діаметром 273 мм; довжиною 35 м діаметром 219 мм; довжиною 183 м 
діаметром 159 мм; довжиною 66 м діаметром 102 мм, які проходять під 
землею на глибині до 2,5 м. Рік будівництва – 1985. Повітроводи непра-
цюючі, за функціональним призначенням не використовуються.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація повітроводів АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в. здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для про-
дажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 
року № 432 (зі змінами).

Покупець повітроводів АО-1, інв. № 3186, 1985 р. в. має відповідати 
вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 435 905,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 217 952,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 217 952,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 43 590,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 21 795,25 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 21 795,25 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об'єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 490 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об`єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000018-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 359,05 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 2 179,53 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2179,53 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами об’єкта 
малої приватизації, окремого майна – колектора 
вузла очисних споруд господарчої та побутової води, 
інв. № 3197, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h колектор вузла очисних споруд  
господарчої та побутової води, інв. № 3197, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: колектор вузла очисних споруд господарчої 
та побутової води К10-1, інв. № 3197, до складу якого входять: труби ке-
рамічні діаметром 100 мм довжиною 501,5 м; оглядові колодязі – 23 шт. 
із залізобетонних кілець та цегли глибиною від 2 м до 3 м, площа основи 
колодязів – 1,1 м2, об’єм від 1 до 3 м3; приймальна камера госппобутових 
стоків з монолітного залізобетону висотою 5 м, площа основи – 9,9 м2, 
об’єм – 50 м3 в землі в сухих ґрунтах; глибина залягання труб: 2 – 2,5 м.  
Рік будівництва – 1985. Колектор непрацюючий, за функціональним при-
значенням не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація колектора вузла очисних споруд господарчої та побуто-
вої води, інв. № 3197, 1985 р. в. здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець колектора вузла очисних споруд господарчої та побутової 
води, інв. № 3197, 1985 р. в. має відповідати вимогам, передбаченим 
статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунально-
го майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 167 856,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 83 928,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 83 928,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 16 785,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 8 392,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 8 392,80 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 491 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об`єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000022-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 678,56 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 839,28грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 839,28 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами 
об’єкта малої приватизації, окремого майна – мережі 
господарсько-побутової каналізації виробничого 
майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в.

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  мережа господарсько-побутової каналізації 
виробничого майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в.
Місцезнаходження об’єкта: Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Го-

родківка, вул. Благовіщенська, 103.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Крижопільський цукровий 

завод».
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 03374764.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: 24615,  

Вінницька обл., Крижопільський р-н, с. Городківка, вул. Благовіщенська, 
103, контактна особа: секретар керівника ПрАТ «Крижопільський цукровий 
завод» Бойко Олена Вікторівна, тел. (04340) 2-45-75.

Відомості про об’єкт: мережа господарсько-побутової каналізації 
виробничого майданчика, інв. № 3262, до складу якого входить: труба 
металева – чавунна класу А діаметром 100 – 150 мм довжиною 1841,2 м, 
глибина залягання труб 2-2,5 м; колодязі залізобетонні кільця – 114 шт. 
висотою 2 – 2,5 м, площа основи колодязя – 2,3 м2, об’єм – 5 м3. Рік бу-
дівництва – 1985. Мережа непрацююча, за функціональним призначенням 
не використовується.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація мережі господарсько-побутової каналізації виробничо-
го майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в. здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець мережі господарсько-побутової каналізації виробничого 
майданчика, інв. № 3262, 1985 р. в. має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта без урахування ПДВ:
аукціону з умовами – 736 619,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 368 309,50 грн;
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аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 368 309,50 грн.

На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 73 661,90 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 830,95 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 36 830,95 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницький областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
Рахунок UA388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску).
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42964094.
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 24, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-41. 
Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості огля-
ду об’єкта, – провідний спеціаліст відділу приватизації державного майна 
Управління приватизації, управління державним майном та корпоратив-
ними правами держави Лукашук Вікторія Василівна, тел. (0432) 67-27-46, 
адреса електронної пошти: vinnytsia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 492 
«Про затвердження умов продажу, стартової ціни та інформаційного по-
відомлення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000015-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 7 366,19 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 683,10 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 683,10 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях  
про проведення продажу на аукціоні з умовами  
об’єкта малої приватизації, окремого майна –  
приміщення їдальні площею 308,8 м2,  
що не увійшла до статутного капіталу  
ВАТ «Ямпільський консервний завод»  
та перебуває на балансі ПрАТ «Агропереробник»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h приміщення їдальні 
площею 308,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Со-

нячна, 6.
Найменування балансоутримувача: ПрАТ «Агропереробник». Іденти-

фікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 00374025. Місцезнаходження балансо-
утримувача: 24500, Вінницька обл., м. Ямпіль, вул. Сонячна, 6.

Відомості про об’єкт приватизації: приміщення їдальні площею 308,8 м2 
1970 року побудови, не експлуатується, за призначенням не використо-
рується, перебуває в незадовільному стані. Право державної власності 
зареєстровано 04.10.2018, номер запису про право власності: 28230531, 
реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1659874205256.

Земельна ділянка, на якій розташований об’єкт приватизації, окремо не 
віділена, інформація про кадастровий номер, площу, цільове призначення, 
право власності, наявність обтяжень на земельну ділянку: відсутня.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 06.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 

умовами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація приміщення їдальні площею 308,8 м2 здійснюється від-
повідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна», Порядку проведення електронних аукціонів для прода-
жу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта без ПДВ для:
аукціону з умовами – 10808,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5404,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5404,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта нараховується ПДВ в розмірі 20 %.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 1080,80 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 540,40 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 540,40 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях 
витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі 
3300,00 грн у місячний строк з дати нотаріального посвідчення договору 
купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA598201720355549001000156369 (для перерахування реє-

страційного внеску та проведення переможцем аукціону розрахунків за 
придбаний об’єкт)

Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094 
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Рахунок UA 388201720355219001000156369 (для перерахування га-

рантійного внеску)
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
Код за ЄДРПОУ: 42964094
в іноземній валюті:
Одержувач: –
Адреса: –
Рахунок: –
Банк одержувача: –
Адреса: –
МФО –
Код ЄДРПОУ: –
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: –
Address: –
Account: –
Bank of receiver: –
Address: –
MFO –
SWIFT: –
Code YeDRPOU: –
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна у робочі дні з 9.00 до 14.00 за попередньою домовленістю за міс-
цем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державно-
го майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, м. Вінниця, 
вул. Гоголя, 10, к. 27, з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 16.00, адреса 
вебсайта: www.spfu.gov.ua, тел. (0432) 67-27-46, тел./факс (0432) 67-30-
41. Контактна особа, яка є відповідальною за забезпечення можливості 
огляду об’єкта, – Откідач Тетяна Олексіїівна, заступник начальника від-
ділу приватизації державного майна Управління приватизації, управлін-
ня державним майном та корпоративними правами держави, тел. (0432) 
67-27-46.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта: наказ Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях від 07.04.2020 № 494 «Про 
затвердження умови продажу, стартової ціни та інформаційного повідо-
млення об’єкта приватизації».

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2020-01-03-000024-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціонам за методом покрокового зниження стартової ціни та 
подальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта малої приватизації.

Крок аукціону для продажу:
на аукціоні з умовами – 108,08 грн.
на аукціоні із зниженням стартової ціни – 54,04 грн;
на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 54,04 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕтРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – малоповерхової 
житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 (1 черга),  
БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: 
Запорізька обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, 
буд. 6, кв. 1, кв. 2, який обліковується на балансі 
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія 
«Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661,  
в особі ВП «Запорізька атомна електрична станція»,  
код за ЄДРПОУ 19355964

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації, його  h
місцезнаходження: об’єкт незавершеного будівництва – 
малоповерхова житлова забудова у м. Енергодар.  
БД-13/1 (1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований 
за адресою: Запорізька обл., м. Енергодар, 
пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.
Інформація про балансоутримувача: ДП «Національна атомна енер-

гогенеруюча компанія «Енергоатом», код за ЄДРПОУ 24584661, в особі 
ВП «Запорізька атомна електрична станція», код за ЄДРПОУ 19355964, 
71504, Запорізька обл., м. Енергодар, вул. Промислова,133. Контактна 
особа: Мєлікян Наталія Степанівна, тел. 380613953878.

Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 
приватизації: до складу об’єкта приватизації входить: БД-13/1 (1 чер-
га): БД-13/1 Літ. - А-2; підвал - пд. БД-13/2 (1 черга): БД-13/2 - Літ. А-2; 
підвал - пд.

Рівень будівельної готовності об’єкта приватизації становить 44 %. 
Фізичний знос – 40 %. Монтаж інженерних мереж та комунікацій, гарячий 
та холодний водопровід, каналізація, вентиляція, телефонізація та інші 
мережі не виконувалися.

Об’єкт приватизації розташований в районі котеджної забудови пер-
шої черги м. Енергодар, у кварталі, який обмежений вул. Молодіжна, 
вул. Козацька та пров. Таврійський. Об’єкт приватизації знаходиться по-
ряд з автовокзалом та недалеко від залізничного вокзалу й центрального 
міського ринку м. Енергодар, біля храму та поряд із трасою. Об’єкт при-
ватизації являє собою двоквартирний житловий блок – будинок БД-13/1, 
БД -13/2. Фундаменти – стрічкові із блоків ФС. У підвальній частині – стіни 
із блоків ФБС. Перекриття підвалу із залізобетонних пустотних плит. Під-
лога у підвалі – бетонна підготовка. На першому поверсі виконані: стіни 
зі шлакоблоку, облицьовані цеглою, перегородки зі шлакоблоку і цегли. 
Виконано перекриття над першим поверхом. На 2-му поверсі виконано 
стіни. Перекриття не закінчене. Виконана кладка стін і вентиляційних шахт 
горищного приміщення. Усередині будинку – сходові щаблі по металевих 
косоурах. Двері та вікна відсутні.

По об’єкту приватизації виконані тільки загально-будівельні 
(будівельно-монтажні) роботи щодо зведення коробки будівлі.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 0,0692 га, 
кадастровий номер земельної ділянки 2312500000:06:012:0105, цільове при-
значення – для іншої житлової забудови (код за КВЦПЗ 02.07). Обтяження 
прав на земельну ділянку відсутні. Право власності оформлено за державою 
Україна в особі Запорізької обласної державної адміністрації.

Функціональне використання об’єкта приватизації – малоповерхова 
житлова забудова.

Договори оренди на об’єкт приватизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 06 травня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного бу-
дівництва – малоповерхової житлової забудови у м. Енергодар. БД-13/1 
(1 черга), БД-13/2 (1 черга), що розташований за адресою: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, здійснюється 
відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію державного і ко-
мунального майна», із змінами, Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., м. Енергодар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2, має відповіда-
ти вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 1 901 584,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 950 792,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 950 792,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 190 158,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 95 079,20 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 95 079,20 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Регіональному відді-

ленню Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях на проведення оцінки об’єкта у розмірі 
7 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня нотаріального 
посвідчення договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-

дження та номери рахунків у національній валюті, відкритих для 
внесення операторами електронних майданчиків гарантійних вне-
сків, реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення 
переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстраційних 
внесків потенційних покупців та проведення переможцем аукціону розра-
хунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
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Перерахування оператором електронного майданчика гаран-
тійного внеску потенційного покупця здійснюється за такими рек-
візитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок № UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., м. Енер-
годар, пров. Таврійський, буд. 6, кв. 1, кв. 2.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. 061 226 07 75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта привати-

зації: Грійова Наталя Андріївна, 061 226 07 75, reform3_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.04.2020 № 12/1-127.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000110-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 19 015,84 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 507,92 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9 507,92 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна у складі: будівля клубу, інв. № 10001 
літ. А, площею 164,4 м2, що розташований за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, 
вул. Зачиняєва, 25

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі:  h будівля клубу, інв. № 10001 
літ. А, площею 164,4 м2, розташоване за адресою: 
Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, 
вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач –  
ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: окреме майно розташоване в центральній зоні с. Петро-
Свистунове Вільнянського району на вул. Зачинява, 25. Окремо розташо-
вана одноповерхова будівля клубу має два відокремлених входи виконаних 
з головного і торцевого фасадів будівлі. Інженерне забезпечення будівля 
відсутнє. Рік побудови – 1963. Знос – 37 %.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастро-
вий номер не присвоєно.

Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на ба-
лансі ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103.

Місцезнаходження балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Віль-
нянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40.

Контактна особа: Ільницький Олександр Васильович – заступник ди-
ректора ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», тел. 066-995-51-24.

Функціональне використання об’єкта приватизації: будівля клубу.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт прива-

тизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням 

стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 05 травня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні 
без умов; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окре-
мо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 
будівля клубу, інв. № 10001 літ. А, площею 164,4 м2, що розташований 
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, 
вул. Зачиняєва, 25, балансоутримувач – ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», 
код за ЄДРПОУ 00849103, здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна», із змінами, 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запо-
різька обл., Вільнянський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25, 
має відповідати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, та довести 
відсутність ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 198 686,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 99 343,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 99 343,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 19 868,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 9 934,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 9 934,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнян-
ський р-н, с. Петро-Свистунове, вул. Зачиняєва, 25.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк 

Юлія Миколаївна, (061) 226-07-75, reform4_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу 

аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: наказ Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.04.2020 № 12/1-125.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000014-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 1 986,86 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 993,43 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 993,43 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна у складі: будівля клубу літ. А, 
інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований  
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі: h  будівля клубу літ. А,  
інв. № 10002, площею 246,3 м2, розташоване  
за адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н,  
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації: нерухоме майно розташоване на центральній вулиці с. Дні-
провка Вільнянського району близько до виїзду із села. У найближчому 
оточенні знаходиться житлова приватна забудова. Будівля клубу літ. А – 
одноповерхова з ґанком, цегляна. Будівля має три окремих входи. Один 
зі сторони центрального фасаду, два входи – в допоміжне приміщення 
(гараж) зорієнтовані зі сторони центрального та бокового фасадів, об-
лаштовані у вигляді металевих дверей і воріт із можливістю в’їзду авто-
транспорту. Інженерні мережі в будівлі відсутні. Знос становить 40 %. Рік 
побудови – 1940.

Земельна ділянка під об’єктом приватизації не сформована, кадастро-
вий номер не присвоєно.

Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на ба-
лансі ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», код за ЄДРПОУ 00849103. Місцезна-
ходження балансоутримувача: 70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, 
с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 40.

Контактна особа: Ільницький Олександр Васильович – заступник ди-
ректора ТОВ «Агрофірма «Жовтневий», тел. 066-995-51-24.

Функціональне використання об’єкта приватизації: будівля клубу.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт прива-

тизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов; аукціон із зниженням 

стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни 
та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону без умов: 06 травня 2020.  
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні без 
умов; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електронною 
торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у складі: 
будівля клубу літ. А, інв. № 10002, площею 246,3 м2, що розташований за 
адресою: Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Патор-
жинського, 76, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», із змінами, Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., Вільнянський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76, має відпо-
відати вимогам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватиза-
цію державного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність 
ознак, передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 258 911,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 129 455,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 129 455,50 грн.

Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 25 891,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 12 945,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 12 945,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-
їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, код 
за ЄДРПОУ 42767945.

Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Вільнян-
ський р-н, с. Дніпровка, вул. Паторжинського, 76.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк 

Юлія Миколаївна, (061) 226-07-75, reform4_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження протоколу 

аукціонної комісії для продажу об’єкта малої приватизації: наказ Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях від 06.04.2020 № 12/1-126.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пере-
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000013-3.
Період між аукціонами:
аукціон без умов – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двадцять 

п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
25 (двадцять п’ять).

Крок аукціону для:
аукціону без умов – 2 589,11 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни 1 294,56 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 294,56 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях про приватизацію на 
електронному аукціоні об’єкта малої приватизації – 
окремого майна у складі: гараж літ. Б площею 38,1 м2,  
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Окреме майно у складі: h  гараж літ. Б площею 38,1 м2,  
що розташований за адресою: Запорізька обл., 
Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.
Дані про будівлі та земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт 

приватизації:
окреме майно розташоване в центральній зоні міста Оріхів. Гараж має 

один відокремлений вхід. Навколо гаража виконано асфальтне замощен-
ня. Інженерне забезпечення – електропостачання. Рік побудови – 1950. 
Технічний стан гаража задовільний.

Кадастровий номер земельної ділянки 2323910100:01:011:0067, пло-
ща – 0,0069 га; цільове призначення – для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; обтя-
ження прав на земельну ділянку відсутні; право постійного користування 
земельною ділянкою зареєстроване за Головним управлінням статистики 
у Запорізькій області.

Інформація про балансоутримувача: окреме майно перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Запорізькій області, код за 
ЄДРПОУ 02360576. Місцезнаходження балансоутримувача: 69600, За-
порізька обл., м. Запоріжжя, просп. Соборний, 75.

Контактна особа: Тіхомірова Наталія Іванівна – начальник відділу ста-
тистики в Оріхівському районі Головного управління статистики у Запо-
різькій області, тел. 0614-4-40-13.

Функціональне використання об’єкта приватизації: гараж.
Інформація про договори оренди: договори оренди на об’єкт прива-

тизації або його частини відсутні.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами; аукціон із знижен-

ням стартової ціни; аукціон за методом покрокового зниження стартової 
ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Дата та час проведення аукціону з умовами: 07 травня 2020 року. 
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою систе-
мою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432, зі змінами.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами; аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється електро-
нною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в 
проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.
3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна у скла-
ді: гараж літ. Б, площею 38,1 м2, що розташований за адресою: Запо-
різька обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, балансоу-
тримувач – Головне управління статистики у Запорізькій області, код 
за ЄДРПОУ 02360576, здійснюється відповідно до вимог Закону Укра-
їни «Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами,  
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Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432, із змінами.

Покупець об’єкта приватизації, розташованого за адресою: Запорізька 
обл., Оріхівський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а, має відповідати ви-
могам, передбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», із змінами, та довести відсутність ознак, 
передбачених частиною 2 статті 8 цього закону.

Cтартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 62 595,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 297,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 31 297,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 6 259,50 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 129,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 129,75 грн.
Розмір реєстраційного внеску: сума коштів у розмірі 0,2 міні-

мальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ.
Умови продажу: 
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення оцінки об’єкта приватизації у 
розмірі 3 500,00 грн без урахування ПДВ протягом 30 днів з дня укладення 
договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Перерахування операторами електронних майданчиків реєстра-
ційних внесків потенційних покупців та проведення переможцем 
аукціону розрахунків за придбаний об’єкт здійснюється за такими 
реквізитами:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях

Рахунок UA958201720355549003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Перерахування оператором електронного майданчика гарантійного 

внеску потенційного покупця здійснюється за такими реквізитами:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях
Рахунок UA748201720355219003000055549
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

перераховуються кошти).
Реквізити розрахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміще-
но за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта приватизації: у робочі дні 
з 9.00 до 15.00 за місцем знаходження об’єкта: Запорізька обл., Оріхів-
ський р-н, м. Оріхів, вул. Шевченка, 15а.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6, тел. (061) 226-07-75.

Адреса вебсайта організатора аукціону: http://www.spfu.gov.ua.
Контактна особа за забезпечення можливості огляду об’єкта: Шерстюк 

Юлія Миколаївна, (061) 226-07-75, reform4_23@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.04.2020 № 12/1-124.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пере-
ліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000001-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 625,95 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 312,98 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 312,98 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про проведення продажу 
на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – комплексу будівель, 
розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Новомиргородський район, м. Новомиргород, 
вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на балансі 
Головного управління статистики у Кіровоградській 
області (код за ЄДРПОУ 02360926)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  об’єкт малої приватизації – окреме майно – 
комплекс будівель.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, 

м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302.
Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській 

області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Со-
борна, 7а.

Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: окремо розташо-
вана одноповерхова адміністративна будівля (літ. «А»), яка складається з 
п’ятнадцяти нежитлових приміщень (згідно з планом будівлі) загальною 
площею 251,4 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни глинобитні, обли-
цьовані цеглою, перекриття – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних 
листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Електропостачання від-
різане, опалення та каналізація відсутні, рік побудови – до 1984, фізичний 
стан – незадовільний; гараж (літ. «Б») – окремо розташована одноповер-
хова будівля, яка складається з трьох боксів загальною внутрішньою пло-
щею 83,42 м2, фундаменти – стрічкові кам’яні, стіни цегляні, перекриття – 
дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних листів, підлога бетонна, двері 
і ворота дерев’яні, електропостачання відрізане, рік побудови – до 1984, 
фізичний стан – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земельній 
ділянці, площею 1311,30 м2, наданій у постійне користування Головному 
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі державно-
го акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 
№ 161072 від 15 жовтня 2008 року. Цільове призначення земельної ді-
лянки – для обслуговування приміщень.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 травня 2020 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комп-
лексу будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Ново-
миргородський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
будівель, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомирго-
родський район, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, має 
відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 474 894,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 237 447,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 237 447,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 47 489,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 23 744,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 23 744,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фон-

ду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта 
у сумі 3 590,00 грн (три тисячі п’ятсот дев’яносто грн 00 коп.) протягом 
30 календарних днів з моменту укладення договору купівлі-продажу 
об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу будівель, роз-
ташованого за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський ра-
йон, м. Новомиргород, вул. Соборності (Леніна), 302, що перебуває на 
балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області (код 
за ЄДРПОУ 02360926).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Новомиргородський район, м. Ново-
миргород, вул. Соборності (Леніна), 302.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина 
Миколаївна, телефони для довідок: 0522 332400, 0522 332579; адреса 
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.04.2020 № 12/01- 61.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000002-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 (двадцять 

вісім) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 28 
(двадцять вісім) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 748,94 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 2 374,47 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 374,47 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про проведення продажу 
на електронному аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових 
приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська 
обл., Олександрівський район, смт Олександрівка, 
вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики 
у Кіровоградській області (код за ЄДРПОУ 02360926)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт малої приватизації –  
окреме майно – комплекс нежитлових приміщень.
Адреса об’єкта: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт 

Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта входять: одноповерхове при-

міщення адмінбудівлі з добудовою (літ. «Аа») загальною площею 121,7 м2, 
фундаменти – стрічкові великоблочні, стіни цегляні, перекриття – залізо-
бетонні плити, в прибудові – дерев’яні балки, покрівля із азбоцементних 
листів, підлога дерев’яна, двері і вікна дерев’яні. Водопостачання та ка-
налізація відсутні, система опалення та електропостачання – в неробо-
чому стані, газопостачання – підведене на ділянці, рік побудови – 1987, 
стан будівлі – задовільний; сарай (літ. «Б») стіни та перегородки – цегляні, 
покрівля із азбоцементних листів, рік побудови – 1987, стан будівлі – за-
довільний; гараж (літ. «В»), стіни та перегородки – цегляні, покрівля із 
азбоцементних листів, ворота – дерев’яні, рік побудови –1987, стан бу-
дівлі – задовільний; вбиральня (літ. «Г») стіни – дощаті, покрівля із азбоце-
ментних листів, рік побудови – 1987, стан будівлі – задовільний; колодязь 
(літ. «Д») – стан споруди – задовільний.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земель-
ній ділянці площею 0,0642 га, наданій у постійне користування Головному 
управлінню статистики у Кіровоградській області на підставі державно-
го акта на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ 
№ 155303 за № 1 від 22 березня 2007 року. Цільове призначення земельної 
ділянки – для обслуговування адміністративного приміщення.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Кіровоградській 
області, код за ЄДРПОУ 02360926, адреса: м. Кропивницький, вул. Со-
борна, 7а.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 травня 2020 року, час прове-

дення визначається електронною торговою системою автоматично.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України 
(Леніна), 2а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 10 травня 2018 року № 432 (із змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – комплексу 
нежитлових приміщень, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., 
Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Незалежності України 
(Леніна), 2а, має відповідати вимогам, передбаченим у статті 8 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 264 300,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 132 150,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 132 150,00 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується податок 

на додану вартість у розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 26 430,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 215,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13 215,00 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний відшкодувати Регіональному відділенню Фонду 

державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях витрати на проведення незалежної оцінки об’єкта у 
сумі 4 030,00 грн (чотири тисячі тридцять грн 00 коп.) протягом 30 кален-
дарних днів з моменту укладання договору купівлі-продажу об’єкта малої 
приватизації – окремого майна – комплексу нежитлових приміщень, роз-
ташованого за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район,  
смт Олександрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а, що перебуває 
на балансі Головного управління статистики у Кіровоградській області 
(код за ЄДРПОУ 02360926).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних внесків потенційних покупців та проведення пере-
можцем аукціону розрахунку за придбаний об’єкт:

Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 
ГУДКСУ у Дніпропетровській області.

Рахунок UA958201720355549003000055549.
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти)
Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків гаран-

тійних внесків:
Одержувач: Регіональне відділення Фонд державного майна України 

по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.
Банк отримувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Рахунок UA748201720355219003000055549.
Код за ЄДРПОУ 42767945
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 10.00 до 16.00 
за адресою: Кіровоградська обл., Олександрівський район, смт Олексан-
дрівка, вул. Незалежності України (Леніна), 2а.
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Найменування організатора аукціону – Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях, місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Централь-
на, 6; адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/dnipropetrovsk.
html; час роботи організатора аукціону: понеділок – четвер з 9.00 до 18.00, 
п’ятниця з 9.00 до 16.45; відповідальна особа – Восковщук Валентина 
Миколаївна, телефони для довідок 0522 332400, 0522 332579; адреса 
електронної пошти: kropyvnytskyi@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 06.04.2020 № 12/01- 63.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-01-03-000001-1.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 28 (двадцять 

вісім) календарних днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій:  
28 (двадцять вісім) календарних днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 2 643,00 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 1 321,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 321,50 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації –  
частина будівлі – А загальною площею 217,8 м2, 
будівлі – Б, б, В, Г, Д, огорожа № 1-2, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, 
вул. Добролюбова, 9а та перебуває на балансі  
Головного управління статистики у Дніпропетровській 
області (код за ЄДРПОУ 02359946)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h частина будівлі – 
А загальною площею 217,8 м2, будівлі – Б, б, В, Г, Д, 
огорожа № 1-2.
Місцезнаходження: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. До-

бролюбова, 9а.
Інформація про об’єкт: частина будівлі – А загальною площею 

217,8 м2 (1964 року побудови), будівлі – Б (239,7 м2, 1974 року побудо-
ви), б (ґанок), В (сарай, 39,04 м2), Г (вбиральня, 6,34 м2), Д (гараж, площа 
19,5 м2, 1964 року побудови), огорожа № 1-2.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 1807632012124.
Інформація про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: 

земельна ділянка у розмірі 0,1477 га, на якій знаходиться об’єкт згід-
но з Державним актом на право постійного користування землею від 
20.11.2002 серія ІІ-ДП № 002621, належить Павлоградському районному 
відділу статистики.

Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта: по 
об’єкту укладено три договори оренди:

1) договір оренди від 26.12.2012 № 12/02-5127-ОД, орендар – ФОП 
Штепа В. М., орендована площа – 39,04 м2, орендна плата за серпень 
2019 р. – 782,68 грн, строк дії договору – до 23.11.2021;

2) договір оренди від 03.09.2018 № 12/02-6662-ОД, орендар – Бла-
годійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський 
дім», орендована площа – 321,3 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 
2912,3 грн, строк дії договору – до 02.08.2021;

3) договір оренди від 16.01.2019 № 12/02-6685-ОД, орендар – Бла-
годійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Місія батьківський 
дім», орендована площа – 162,04 м2, орендна плата за серпень 2019 р. – 
3567,34 грн, строк дії договору – до 15.12.2021.

Інформація про балансоутримувача: Головне управління статистики у 
Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ 02359946).

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта повинен відповідати вимогам статті 8 Закону України 
«Про приватизацію державного і комунального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 травня 2020. Час проведення аук-

ціону встановлюється електронною торговою системою відповідно до ви-
мог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні 
із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою сис-
темою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 
до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 1 508 300,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 754 150,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 754 150,00 грн.
На ціну продажу, що складеться за результатами аукціону, нарахову-

ється податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону у розмірі 10 % 

стартової ціни для кожного із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 150 830,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 75 415,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 75 415,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу та/або експлуатації об’єкта приватизації:
відшкодування регіональному відділенню послуг незалежного оцінюва-

ча, що залучався для здійснення незалежної оцінки об’єкта приватизації, 
у розмірі 9 500,00 грн (дев’ять тисяч п’ятсот грн 00 коп.) у місячний термін 
з дати укладання договору купівлі-продажу.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних внесків потенційних покупців та проведення переможцями 
аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA958201720355549003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).

Рахунок для внесення операторами електронних майданчиків 
гарантійних внесків:

Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Код за ЄДРПОУ 42767945.
Рахунок № UA748201720355219003000055549.
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, 

ГУДКСУ у Дніпропетровській області.
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що та за який об’єкт 

надійшли кошти).
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати покупцями гарантійних та реєстраційних внесків, розміщені на сайті: 
https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: з 9.00 до 16.00 за попере-
дньою домовленістю в робочі дні за місцем розташування об’єкта.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях, 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, адреса вебсайта: www.spfu.
gov.ua, тел. (044) 744-11-41, час роботи служби з організації аукціону – 
робочі дні з 9.00 до 18.00 (в п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 до 16.45). 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забезпе-
чення можливості огляду об’єкта, – Конопля Людмила Григоріівна, тел. 
(044) 744-11-41, адреса електронної пошти: dkp_12@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: на-

каз Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дні-
пропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях від 07.04.2020 
№ 12/01-107-РП.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2018-07-26-000129-2.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, між аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 25 календарних днів від дати опублікування 
інформаційного повідомлення електронною торговою системою про при-
ватизацію об’єкта малої приватизації.

Мінімальний крок аукціону на рівні 1% стартової ціни для кожно-
го із способів продажу:

продаж на аукціоні з умовами – 15 083,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 7 541,5 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 7 541,5 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 

посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та тЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
 у Чернівецькій області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні з 
умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна 
у складі: лабораторний корпус літ. А площею 859,5 м2, 
склад літ. Б площею 351,2 м2, гараж літ. В площею 
209,2 м2, огорожа № 1, що перебуває на балансі Головного 
управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, 
за адресою: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23а

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкта малої приватизації – окреме майно 
у складі: лабораторний корпус літ. А площею 859,5 м2, 
склад літ. Б площею 351,2 м2, гараж літ. В площею 
209,2 м2, огорожа № 1.
Функціональне призначення складу літ.Б та гаража літ. В для  

зберігання.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта: м. Чернівці, вул. Крижанівського Б., 23а.
Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – окреме майно у 

складі: лабораторний корпус (літера А) площею 859,5 м2, склад (літера 
Б) площею 351,2 м2, гараж (літера В) площею 209,2 м2, огорожа № 1 за 
адресою: м. Чернівці, вул. Крижанівського, 23а, розташований у пери-
ферійній зоні міста, на відстані близько 7,2 км від центру міста, 10,3 км 
від автовокзалу м.Чернівці, 5,9 км від залізничного вокзалу м. Чернівці, 
11,3 км від аеропорту м. Чернівці, неподалік (близько 300 м) від зупинки 
громадського транспорту – маршрутних таксі (маршрут № 13, 23), що 
розташовані на вул. Каштановій.

Об’єкт оцінки розташований в глибині житлової забудови. Під’їзд до 
об’єкта оцінки зручний з асфальтовим покриттям. Територія навколо бу-
дівлі частково огороджена, благоустрій відсутній. Місце для паркування 
автотранспорту наявне.

Лабораторний корпус (літ. А) – двоповерхова цегляна будівля облад-
нана системами енергозабезпечення, водопостачання, каналізації та 
опалення, які не функціонують. Загальна площа – 859,5 м2. Склад (літе-
ра Б) – одноповерхова цегляна будівля прибудована до лабораторного 
корпусу (літера А), обладнана системою енергозабезпечення. Загальна 
площа – 351,2 м2. Гараж (літера В) – одноповерхова цегляна будівля гара-
жа, прибудована до складу (літера Б), обладнана системою електропос-
тачання. Загальна площа – 209,2 м2. Огорожа № 1 виконана з металевої 
сітки в залізобетонних стовпах.

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або 

його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його 
частини не укладалися.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.05.2020, час по-

чатку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного 
і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об'єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 1800291,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 900145,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 900145,50 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами –180029,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 90014,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 90014,55 грн.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчику через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заро-
бітної плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з по-

купцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);

2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 12 
від 17.03.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами);

3) покупець зобов’язаний здійснити капітальний ремонт об’єкта протя-
гом 4 років з дня підписання договору купівлі-продажу об’єкта приватизації 
відповідно до розробленої на замовлення покупця проектно-кошторисної 
документації (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, за-
тверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 
(із змінами).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в 

іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. 
Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок 
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 06.04.2020 № 36 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000003-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування ін-

формаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (18002,91 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (9001,46 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (9001,46 грн) стартової ціни 
об’єкта приватизації.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого 
майна у складі: будівля ветлабораторії літ. А загальною 
площею 338,3 м2, сарай-склад літ. Б, насосна літ. В, 
сарай літ. Г, Д, Е, убиральня літ. Є, вимощення І, огорожа 
№ 1, 2, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, за 
адресою: смт Глибока, Глибоцький р-н, Чернівецька обл., 
вул. Героїв Небесної сотні, 1б

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкта малої приватизації –  
окреме майно у складі: будівля ветлабораторії літ. А 
загальною площею 338,30 м2, сарай-склад літ. Б,  
насосна літ. В, сарай літ. Г, Д, Е, убиральня літ. Є, 
вимощення І, огорожа № 1, 2.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта: смт Глибока, Глибоцький р-н, Чернівецька 

обл., вул. Героїв Небесної сотні, 1б.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований в периферійній частині 

населеного пункту на відстані:
до обласного центру – 34,0 км;
до центру населеного пункту – 3,0 км;
до залізничного вокзалу – 2,0 км;
до автостанції – 3,0 км.
Місце розташування об’єкта характеризується низьким рівнем щіль-

ності пішохідних та транспортних потоків. У наявності місце для паркування 
автотранспорту загального користування. Навколишне оточення – пооди-
нока малоповерхова житлова забудова, землі сільськогосподарського 
призначення.

Будівля ветлабораторії (літ. А) – двоповерхова цегляна загальною 
площею 202,8 м2. Будівля обладнана пічним опаленням, електроенер-
гією. Сарай-склад (літ. Б) – одноповерховий цегляний площею 41,5 м2. 
Будівля забезпечена електроенергією. Насосна (літ. В) – одноповерхова 
цегляна, площею 4,1 м2. Будівля забезпечена електроенергією. Сарай 
(літ. Г) – одноповерховий цегляний площею 37,2 м2. Будівля забезпече-
на електроенергією. Сарай (літ. Д) – одноповерховий цегляний площею 
27,1 м2. Будівля забезпечена електроенергією. Сарай (літ. Е) – однопо-
верховий дерев’яний площею 25,6 м2. Вбиральня (літ. Є) – цегляна. Ви-
мощення І асфальтобетонне площею 16,5 м2. Огорожа № 1, 2 протяжністю 
40 м з металевої сітки з оцинкованого дроту по залізобетонних стовпах, 
крок стовпів – 1,5 м, без цоколя, висотою 1,3 м. Площа – 52 м2. Технічний 
стан об’єкта оцінки – незадовільний.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,7955 
га (кадастровий номер 7321055100:01:001:0531), цільове призначення – 
для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я 
та соціальної допомоги.

Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або 
його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його 
частини не укладалися.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.05.2020, час по-

чатку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 
змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 289096,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 144548,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 144548,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 28909,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14454,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 14454,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з по-

купцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);

2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності, за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 
17.03.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в дого-
ворі купівлі-продажу, в сумі 7800,00 грн протягом 30 днів з дня підписання 
договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення електронних аук-
ціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в 

іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001, 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час ро-
боти управління – з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок 
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 06.04.2020 № 34 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000006-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування ін-

формаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2891,00 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1445,50 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1445,50 грн) стартової ціни 
об’єкта приватизації.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації – окремого майна  
у складі: Путильська районна лабораторія 
літ. А загальною площею 133,5 м2, віварій літ. Б 
загальною площею 53,4 м2, сарай літ. В загальною 
площею 75,5 м2, убиральня літ. Г загальною площею 
2,24 м2, що перебуває на балансі Головного управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області, 
 за адресою: смт Путила, Путильський р-н,  
Чернівецька обл., вул. Кобилянської О., 18

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: об’єкт малої приватизації: h  окреме 
майно у складі: Путильська районна лабораторія літ. А 
загальною площею 133,5 м2, віварій літ. Б загальною 
площею 53,4 м2, сарай літ. В загальною площею 75,5 м2, 
убиральня літ. Г загальною площею 2,24 м2.
Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області.
Місцезнаходження об’єкта: смт Путила, Путильський р-н, Чернівецька 

обл., вул. Кобилянської О., 18.
Відомості про об’єкт: об’єкт малої приватизації – окреме майно у 

складі: Путильська районна лабораторія (літера А) загальною площею 
133,5 м2, віварій (літера Б) загальною площею 53,4 м2, сарай (літера В) за-
гальною площею 75,5 м2, убиральня (літера Г) площею 2,24 м2 за адресою: 
Чернівецька область, Путильський р-н, смт Путила, вул. Кобилянської О., 
18, розташований у серединній зоні селища. Місце розташування об’єкта 
відносно основних центрів:

відстань до обласного центру (м. Чернівці) – 117,0 км;
відстань до центру селища – 1,50 км;
відстань до основних магістралей – 0,50 км.
Під’їзд зручний, з асфальтовим покриттям.
Путильська районна лабораторія (літ. А) – одноповерхова дерев’яна 

будівля із сходами, обладнана системами енергозабезпечення, каналі-
зації та пічного опалення. Загальна площа приміщень – 133,5 м2. Віварій 
(літера Б) – одноповерхова дерев’яна будівля, обладнана системою енер-
гозабезпечення, загальною площею 53,4 м2. Сарай (літера В) – однопо-
верхова дерев’яна будівля загальною площею 75,5 м2. Убиральня (літера 
Г) – дерев’яна споруда убиральні загальною площею 2,24 м2.

Відомості про земельну ділянку:
1) земельна ділянка, кадастровий номер 7323555100:01:010:0513, 

площею 0,1706 га, цільове призначення – для обслуговування будівель 
і споруд (охорони здоров’я і соціальних послуг), розташована за адре-
сою: Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. О. Ко-
билянської, 18;

2) земельна ділянка, кадастровий номер 7323555100:01:010:0514, 
площею 0,0096 га, цільове призначення – для обслуговування будівель 
і споруд (охорони здоров’я і соціальних послуг), розташована за адре-
сою: Чернівецька область, Путильський район, смт Путила, вул. О. Ко-
билянської, 18.

Інформація про договори оренди щодо об’єкта окремого майна або 
його частини: договори оренди щодо об’єкта окремого майна або його 
частини не укладалися.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.05.2020, час по-

чатку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженим постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 
змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється 
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 212196,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 106098,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 106098,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 21219,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 10609,80 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 10609,80 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплати гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчику через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з по-

купцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);

2) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності, за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір № 11 
від 17.03.2020) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений в 
договорі купівлі-продажу, в сумі 8000,00 грн протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнахо-
дження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, від-
критих для внесення операторами електронних майданчиків гаран-
тійних внесків, реєстраційних внесків потенційних покупців та про-
ведення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в 

іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та 

евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях, за адресою: 
58001, м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. 
Час роботи управління з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 
до 16.45, обідня перерва з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок 
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тер-
нопільській областях від 06.04.2020 № 35 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-08-000005-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування ін-

формаційного повідомлення;
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аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 
опублікування інформаційного повідомлення;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2121,96 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1060,98 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1060,98 грн) стартової ціни 
об’єкта приватизації.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Чернівецькій області Регіонального відділення  
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, 
Чернівецькій та Тернопільській областях про проведення 
в електронній торговій системі продажу на аукціоні 
об’єкта незавершеного будівництва – школи

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h об’єкт незавершеного будівництва – 
школа.
Місцезнаходження об’єкта: 60323, Чернівецька обл., Новоселицький 

р-н, с. Слобода, вул. О. Кобилянської, 6.
Відомості про об’єкт: об’єкт незавершеного будівництва являє со-

бою не завершений будівництвом об’єкт, який знаходиться в центральній 
частині села Слобода, поруч розташовані будівлі сільської ради і місцевого 
клубу (будинку культури), між вулицями Т. Шевченка та О. Кобилянської 
(дороги загального користування з твердим покриттям). Об’єкт неза-
вершеного будівництва – школа складається з недобудованих будівель 
школи та котельні.

Відомості про земельну ділянку: відсутні.
Обтяжень на земельну ділянку немає.
Балансоутримувач: відсутній.
Рівень будівельної готовності школи – 5 %.
Рівень будівельної готовності котельні – 45 %.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 12.05.2020, час по-

чатку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 10.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-

ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та 
визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ 
від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться від-
повідно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію держав-
ного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 10.05.2018 № 432 (із 
змінами).

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову 
пропозицію та подається протягом всього часу з моменту опублікування 
відповідного інформаційного повідомлення в електронній торговій системі 
до закінчення кінцевого строку прийняття заяв на участь в електронному 
аукціоні/закритих цінових пропозицій.

Відповідальність за недостовірність, неповноту поданих документів, а 
також обов’язок довести відсутність ознак, передбачених частиною дру-
гою статті 8 цього Закону, покладається на покупця.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, із зниженням стартової ціни, за методом покрокового зниження 
стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюєть-
ся електронною торговою системою для кожного електронного аукціону 
окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта приватизації (без ПДВ) для:
аукціону з умовами – 299034,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 149517,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 149517,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 29903,40 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 14951,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 14951,70 грн.
Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 

приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчику через касу 
відділення банку.

Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 
участь в аукціоні): 944,60 грн, що становить 0,2 мінімальної заробітної 
плати станом на 1 січня поточного року.

Умови продажу об’єкта приватизації:
1) при укладенні договору купівлі-продажу об’єкта приватизації з по-

купцем на ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість 
у розмірі 20 відсотків (Податковий кодекс України);

2) завершити будівництво об’єкта. Термін виконання даного 
зобов’язання протягом 5 років з дня підписання договору купівлі-продажу 
об’єкта (Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів 
малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами);

3) покупець зобов’язаний дотримуватись вимог Закону України «Про 
охорону навколишнього природного середовища» (Порядок проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (із змінами);

4) покупець зобов’язаний сплатити послуги суб’єкта оціночної діяль-
ності, за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації (договір від 
12.02.2019 № 869) на рахунок органу приватизації, який буде зазначений 
в договорі купівлі-продажу, в сумі 9500,00 грн протягом 30 днів з дня під-
писання договору купівлі-продажу об’єкта (Порядок проведення елек-
тронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення 
додаткових умов продажу, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.05.2018 № 432 (із змінами).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Реквізити для сплати реєстраційного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA488201720355219001001142097

Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати гарантійного внеску та реєстраційного внеску в 

іноземній валюті (долари США та євро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити для сплати за об’єкт в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях.
Рахунок № UA69820172035549001001142097
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 42891875.
Реквізити для сплати за об’єкт в іноземній валюті (долари США та евро):
Р/рахунок в АТ «Укрексімбанк» № 25209000000058, код за ЄДРПОУ 

42891875, МФО 322313.
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків (посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора, на якій 
зазначені реквізити таких рахунків): https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування, звернувшись до 
Управління забезпечення реалізації повноважень у Чернівецькій області 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за адресою: 58001, 
м. Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21а, телефон для довідок 51-86-60. Час ро-
боти управління – з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 
16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, адреса 
вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/chernivtsi.html.

Контактна особа: Ярмистий Василь Іванович. Телефон для довідок 
(0372) 51-86-60. Адреса електронної пошти: akciya_77@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Управління забезпечення реаліза-
ції повноважень у Чернівецькій області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Терно-
пільській областях від 06 квітня 2020 № 37 «Про затвердження протоколу 
засідання аукціонної комісії з продажу об’єкта малої приватизації та умов 
продажу об’єкта приватизації».

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000150-3.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – 35 календарних днів від дати опублікування ін-

формаційного повідомлення;
аукціон із зниженням стартової ціни – 35 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення;
аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 % (2990,34 грн) стартової ціни об’єкта при-

ватизації;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 % (1495,17 грн) стартової 

ціни об’єкта приватизації;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій – 1 % (1495,17 грн) стартової ціни 
об’єкта приватизації.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – житлового будинку 
№ 8 за адресою: Київська область, Баришівський район, 
с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – житловий будинок № 8.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Баришівський район, 

с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялася.
Інформація про балансоутримувача: відсутній.
Рівень будівельної готовності: 7%.
Реєстраційний номер: 2056837232106.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 26 600,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 13 300,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 13 300,00 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 2 660,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 330,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 330,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – житлового будинку № 8 за адресою: Київська область, Ба-
ришівський район, с. Гостролуччя, вул. Молодіжна, 24 (далі – Об’єкт ма-
лої приватизації) здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами);

2) покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»;

3) покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігів-
ській областях витрати на оплату послуг суб’єкта оціночної діяльності із 
проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з метою визначення його 
стартової ціни у розмірі 6 800,00 грн (шість тисяч вісімсот грн 00 коп.) 
протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору купівлі-
продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна»;

4) покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях витрати на оплату послуг з проведення технічної інвентаризації з 
виготовленням технічного паспорта Об’єкта малої приватизації у розмірі 
2 000,00 грн (дві тисячі грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів 
з дати укладення договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не об-
межений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування 
об’єкта: Київська область, Баришівський район, с. Гостролуччя, вул. Мо-
лодіжна, 24.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html.

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 06.04.2020 № 309.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000043-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 266,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 133,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 133,00 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях про приватизацію об’єкта малої приватизації – 
об’єкта незавершеного будівництва – одноквартирного 
житлового будинку за адресою: Київська область, 
Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36,  
що під час приватизації не увійшов до статутного капіталу 
ВАТ «Тхорівський» (правонаступник – ТДВ «Тхорівське»)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Повне найменування об’єкта:  h об’єкт незавершеного 
будівництва – одноквартирний житловий будинок.
Місцезнаходження об’єкта: Київська область, Сквирський район, 

с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.
Дані про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена, 

земельно-кадастрова документація на земельну ділянку не розроблялася.
Інформація про балансоутримувача: ТДВ «Тхорівське» (код за ЄД-

РПОУ 03376929).
Рівень будівельної готовності: 70 %.
Реєстраційний номер: 1822846232240.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15.05.2020.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 117 687,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 58 843,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 58 843,50 грн.
На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 11 768,70 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 5 884,35 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 5 884,35 грн.
Розмір реєстраційного внеску: становить 0,2 мінімальної заро-

бітної плати станом на 1 січня поточного року.
Умови продажу:
1) приватизація об’єкта малої приватизації – об’єкта незавершеного 

будівництва – одноквартирного житлового будинку за адресою: Київ-
ська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36, що під 
час приватизації не увійшов до статутного капіталу ВАТ «Тхорівський» 
(правонаступник – ТДВ «Тхорівське») (далі – Об’єкт малої приватизації), 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію дер-
жавного і комунального майна», Порядку проведення електронних аукці-
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онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами);

2) покупець Об’єкта малої приватизації має відповідати вимогам, пе-
редбаченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна»;

3) покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду державно-
го майна України по Київській області) витрати на оплату послуг суб’єкта 
оціночної діяльності із проведення оцінки Об’єкта малої приватизації з 
метою визначення його стартової ціни у розмірі 6 500,00 грн (шість тисяч 
п’ятсот грн 00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати укладен-
ня договору купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна»;

4) покупець зобов’язаний компенсувати Регіональному відділенню 
Фонду державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській 
областях (як правонаступнику Регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по Київській області) витрати на оплату послуг з про-
ведення технічної інвентаризації з виготовленням технічного паспорта 
Об’єкта малої приватизації у розмірі 3 600,00 грн (три тисячі шістсот грн 
00 коп.) протягом тридцяти календарних днів з дати укладення договору 
купівлі-продажу відповідно до статті 26 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті для перерахування реєстраційного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA568201720355519001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в національній валюті для перерахування гарантійного внеску
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA598201720355289001000140075
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 43173325
в іноземній валюті (в доларах США):
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях
Рахунок UA383007110000025300052600820
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 300711
Код за ЄДРПОУ 14360570
Адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 19
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: доступ до об’єкта не обме-
жений, огляд можливий в будь-який час за місцем розташування об’єкта: 
Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. 8 Березня, 36.

Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях, адреса: 03039, м. Київ, просп. Голосіївський, 50, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kievobl.html

Телефони для довідок: (044) 200-25-40, 200-25-38.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 23.10.2019 № 134.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000032-2.
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 176,87 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 588,44 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 588,44 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про продаж на електронному аукціоні  
об’єкта малої приватизації – групи нежитлових будівель  
та приналежного до них майна, у складі: гаражі з 
побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2, 
склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2, 
склад з навісом (К-1) загальною площею 70,7 м2, 
розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2, склад 
бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2, башта 
Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 м2, 
трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею 
30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна залізнична 
колія, резервуари наземні металеві (23 од.), огорожа 
території, асфальтобетонне покриття за адресою: 
Чернігівська область, Городнянський район,  
с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  група нежитлових 
будівель та приналежного до них майна, у складі: 
гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 
394,9 м2, склад-гараж (Л-1) загальною площею 
475,6 м2, склад з навісом (К-1) загальною площею 
70,7 м2, розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2, 
склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2, 
башта Рожновського, дизельна (Г-1) загальною площею 
35,9 м2, трансформаторна підстанція (Д-1) загальною 
площею 30,4 м2, колодязь (Т-1), естакада (Ф-1), під’їзна 
залізнична колія, резервуари наземні металеві (23 од.), 
огорожа території, асфальтобетонне покриття.
Місцезнаходження об’єкта: Чернігівська область, Городянський район, 

с. Вокзал-Городня, вул. Вокзальна, 45б.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: –.
Відомості про об’єкт приватизації:
Група нежитлових будівель та приналежного до них майна у складі:
гаражі з побутовою кімнатою (О-1) загальною площею 394,9 м2 – од-

ноповерхова будівля із залізобетонним каркасом, стіни – навісні залізо-
бетонні панелі, частково – цегляні, перекриття залізобетонні, прибудова з 
силікатної цегли та дерев’яним перекриттям, інженерні мережі – системи 
опалення, водопостачання та каналізації демонтовані повністю, електро-
освітлення відключене від джерела постачання;

склад-гараж (Л-1) загальною площею 475,6 м2 – одноповерхова бу-
дівля з металу, а саме: по металевому каркасу виконані стіни з метале-
вих листів, покрівля – азбестоцементні листи, підлога бетонна, металеві 
ворота та двері в них;

склад з навісом (К-1) загальною площею 70,7 м2 – одноповерхова це-
гляна будівля, перекриття залізобетонні; вікна, двері – дерев’яні; навіс – с 
металевих конструкцій, покрівля – азбестоцементні листи;

розливна (З-1) загальною площею 55,9 м2 – одноповерхова будівля 
з керамічної цегли із залізобетонним перекриттям, віконні заповнення – 
склоблоки, двері металеві, покрівля – рулонна з руберойду;

склад бочкотари (М-1) загальною площею 212,8 м2 являє собою навіс 
з металевого профілю, фундаментом для якого є стіни підвалу, що вико-
нані з залізобетонних блоків, тобто це склад відкритого типу, стіни якого 
огороджені металевою сіткою; підвал має ворота з металевих листів;

башта Рожновського – водонапірна металева башта системи Рож-
новського, об’єм бака – 15 м3, без утеплення, діаметр башти – 1 м, не 
функціонує;

дизельна (Г-1) загальною площею 35,9 м2 – одноповерхова будівля, 
стіни – керамічна цегла, перекриття виконані з залізобетонних ребрис-
тих плит, покрівля – рулонна, з руберойду; внутрішні перегородки в бу-
дівлі відсутні;

трансформаторна підстанція (Д-1) загальною площею 30,4 м2 – од-
ноповерхова будівля з силікатної цегли, перекриття залізобетонні пли-
ти, вікна відсутні, дверні заповнення – металеві, покрівля – рулонна з 
руберойду;

колодязь (Т-1) – споруда заглиблена, кругла діаметром 1 м із залізо-
бетонних кілець, не функціонує;

естакада (Ф-1) (оглядова вишка) – залізнична зливо-наливна ес-
такада з залізобетонних та металевих конструкцій, має залізобетонні 
фундаменти;

під’їзна залізнична колія – однопутна, має протяжність 90 м, рейки 
марки Р-43 на дерев’яних шпалах; ґрунтовий насип відсутній; баластний 
шар виконаний з піщано-щебеневої суміші на рівні планувальної відмітки 
промислової площадки;

резервуари наземні металеві (23 од.) – резервуари металеві двох видів: 
вертикальні в кількості 9 од. та горизонтальні в кількості 14 од.;

огорожа території – металева та з залізобетонних плит;
асфальтобетонне покриття – виконане на щебеневій основі з підсти-

лаючого шару з піску.
Об’єкт знаходиться в околичній частині населеного пункту, є частиною 

колишньої нафтобази.
Відомості про земельну ділянку: відсутні.
План будівлі: див. технічний паспорт на об’єкти нерухомого майна.
Фотографічне зображення об’єкта розміщено на вебсайті ФДМУ: 

http://www.spfu.gov.ua/ua/sale-obj/2585.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 13.05.2020. Час проведення аук-

ціону встановлюється електронною торговою системою автоматично.
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні, аукціоні із знижен-
ням стартової ціни встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встанов-
люється електронною торговою системою для кожного електронного аук-
ціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-
ціоні з умовами: 2 876 296,15 грн (два мільйони вісімсот сімдесят шість 
тисяч двісті дев’яносто шість грн 15 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 287629,62 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аук-

ціоні із зниженням стартової ціни: 1 438 148,08 грн (один мільйон чо-
тириста тридцять вісім тисяч сто сорок вісім грн 08 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 143 814,81 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для продажу на аукціо-

ні за методом покрокового зниження стартової ціни: 1 438 148,08 грн 
(один мільйон чотириста тридцять вісім тисяч сто сорок вісім грн 08 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 143 814,81 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Додаткові умови продажу:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного май-

на України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях грошові кошти, 
витрачені на проведення оцінки об’єкта, в сумі 9 500,00 грн (дев’ять тисяч 
п’ятсот грн 00 коп.) без ПДВ на р/р №UA518201720343150003000140075, 
одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 
Київській, Черкаській та Чернігівській областях, код ЄДРПОУ 43173325, 
банк: ДКСУ у м. Київ, МФО 820172, протягом 30 днів з дня підписання до-
говору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Реквізити для перерахування операторами електронних май-

данчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків потенційних 
покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків за 
придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Код ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок № UA568201720355519001000140075 (для перерахування 

реєстраційного внеску та оплати покупцем придбаного об’єкта);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ;
МФО 820172.
Рахунок № UA598201720355289001000140075 (для перерахування 

гарантійного внеску);
Банк одержувача: ДКСУ м. Київ
МФО 820172;
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Київській, Черкаській та Чернігівській областях;
Адреса: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039;
Код за ЄДРПОУ 43173325;
Рахунок: UA383007110000025300052600820;
Банк одержувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
Адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, Україна;
МФО 300711;
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: RO in Kyiv, Cherkasy and Chernihiv regions of the SPFU;
Address: Prospekt Holosiyivskyy, 50, Kyiv, Ukraine;
Code YeDRPOU: 43173325;
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»;
Address: 1D HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE;
MFO 300711;
SWIFT: PBANUA2X;
Purpose of payment: (please, indicate for what payment).
Сплата гарантійних та реєстраційних внесків відбувається на рахунок 

оператора електронного майданчика, на якому потенційний покупець за-
реєструвався для участі в торгах. Перелік операторів електронних майдан-
чиків та їх банківські реквізити для сплати доступні за посиланням: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитись з об’єктом 
можна за місцем його розташування з 9.00 до 16.00 в робочі дні.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Місцез-
находження: просп. Голосіївський, 50, м. Київ, 03039. Місцезнаходження 
представника організатора: м. Чернігів, просп. Миру, 43, 3-й поверх, кімн. 
319, тел. (0462) 67-63-02, адреса вебсайта: http://www.spfu.gov.ua/ua/
regions/chernihiv.html. Час роботи: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 
8.00 до 17.00, у п’ятницю – з 9.00 до 16.00. Перерва для відпочинку і хар-
чування – з 13.00 до 13.48. Контактна особа: Амельченко Юлія Василівна, 
тел. (0462) 67-63-02, e-mail: morochko_74@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській та Чернігівській об-
ластях від 08.04.2020 № 13/226 «Про затвердження умов продажу об’єкта 
малої приватизації».

Унікальний код об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
Прозорро.Продажі:

UA-AR-P-2019-07-24-000005-1.
Період між аукціоном без умовам, аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та по-
дальшого подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Мінімальний крок аукціону – 1 % від стартової ціни об’єкта при-
ватизації:

для аукціону: 28762,96 грн;
для аукціону із зниженням стартової ціни: 14381,48 грн;
для аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та по-

дальшого подання цінових пропозицій: 14381,48 грн.
Щоб взяти участь як покупець реєструйтесь на будь-якому із підклю-

чених до системи Прозорро.Продажі майданчиків. Операторів електро-
нних майданчиків можна знайти за посиланням https://prozorro.sale/
pokupcyam.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАтСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
державної власності – незавершеного будівництва – 
ливневого колектора за адресою: Закарпатська обл., 
Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б,  
що перебуває на балансі АТ «Ужгородський Турбогаз» 

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h незавершене будівництво –  
ливневий колектор.
Місцезнаходження об’єкта:, Закарпатська область, Ужгородський р-н, 

с. Розівка, вул. Трудова, 2б.
Відомості про об’єкт: до складу об’єкта приватизації входять: будів-

ля каналізаційно-насосної станції (літ. А) загальною площею приміщень 
127,4 м2, водойма колектора (літ. І) загальною площею 13590,0 м2 (роз-
міром в плані: довжина сторін – 176,55 м, ширина сторін – 69,0 м та 85,5 
м, глибиною (сер.) 8,0 м), розподільча камера (літ. ІІ) площею 43,6 м2 
(розміром в плані 6,6 х 6,6 м), приймальна камера (літ. ІІІ) площею 16,8 м2 
(розміром в плані: 4,1 х 4,1 м), піскові площадки (резервуар) (літ. ІV) за-
гальною площею 3402,0 м2, які складаються з чотирьох секцій розміром по 
12,0 х 37,0 м кожна, розподільчий пункт (літ. Б) площею 67,2 м2 (розміром 
в плані: 5,6 х 12,0 м), насосна станція побутових стоків (літ. V) – заглибле-
ний в ґрунт колодязь діаметром 2,0 м, в якому передбачалося розмістити 
обладнання каналізаційно-насосної станції побутових стоків, вимощення 
(літ. VІ) площею 594,0 м2.

У цілому технічний стан ОНБ незадовільний, внаслідок атмосферних 
чинників та відсутності консервації частина об’єктів, що входять до складу 
ОНБ, знаходиться в незадовільному частково зруйнованому стані, від-
бувається руйнування фундаментів та вивітрювання розчину. Територія, 
на якій розташований ОНБ, заросла чагарниками. Об’єкт розташований 
в промисловій зоні. Стан під’їздів до ОНБ – задовільний, прокладено до-
рогу з щебеневим покриттям. Відстань до доріг загального користування: 
відстань від меж ОНБ до автомобільної дороги – 10 м, до залізничної ко-
лії – 100 м. Наявність відводів та вводів комунікацій, які належать до складу 
будови і призначені для забезпечення її водою, електроенергією, теплом, 
газом та іншими ресурсами в період будівництва, – відсутні.

Матеріали, вироби, конструкції та устаткування на будівельному май-
данчику ОНБ відсутні. Початок будівництва – 1988 рік, припинення будів-
ництва – 1996 рік. Рівень будівельної готовності об’єкта – 75 %. Проектно-
кошторисна документація на ОНБ – відсутня.

Під об’єктом приватизації відведена земельна ділянка площею 3,6400 
га, кадастровий № 2124887400:10:011:0001, для розміщення та експлуа-
тації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфра-
структури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення води).

Балансоутримувач: АТ «Ужгородський Турбогаз», код за ЄДРПОУ 
00153608. Адреса балансоутримувача: 88010, м. Ужгород, вул. Бол-
гарська, 3. Контактна особа – Рокало Борис Миколайович, тел. (0312) 
66-04-85.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта малої приватизації державної власності: неза-
вершеного будівництва – ливневого колектора за адресою: Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Трудова, 2б, що перебуває на 
балансі АТ «Ужгородський Турбогаз», здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 
(зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 7 052 766,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 526 383,00 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 526 383,00 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 705 276,60 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 352 638,30 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 352 638,30 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу:
протягом одного року з моменту переходу права власності на об’єкт 

приватизації до покупця виготовити проект реконструкції об’єкта неза-
вершеного будівництва;
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завершити будівництво об’єкта та ввести в експлуатацію з правом 
зміни первісного призначення за умови дотримання вимог Земельного 
кодексу України протягом 5 років з моменту підписання акта приймання-
передачі об’єкта приватизації.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Інші відомості:
повна сплата переможцем аукціону вартості об’єкта протягом 30 днів 

з дня укладення договору купівлі-продажу (стаття 24 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна);

усі витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу покладаються на покупця (стаття 26 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна»).

Назва організатора аукціону, адреса, номер телефону, час ро-
боти служби організації аукціону: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Закарпатській області Регіонального відділення Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській облас-
тях за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька, 
60, тел. (0312) 61-38-83 , час роботи з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 
до 15.45. Контактна особа: Качур Марія Михайлівна, тел. (0312) 61-38-83, 
адреса електронної пошти: refor_21@spfu.gov.ua.

Адреса вебсайта організатора аукціону: zakarpattia@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-01-29-000004-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 70 527,66 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 35 263,83 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 35 263,83 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
про проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації державної 
власності – окремого майна – нежитлової будівлі, 
літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2 за адресою: 
Львівська область, м. Червоноград, просп. Шевченка, 3б, 
що перебуває на балансі Головного управління 
Держгеокадастру у Львівській області, ЄДРПОУ 39769942

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  окреме майно – нежитлова будівля, 
літ. А-3, загальною площею 1080,4 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, м. Червоноград, просп. 

Шевченка, 3б.
Відомості про об’єкт. Об’єкт розташований у районі, наближеному 

до центральної частини міста Червонограда, який характеризується 
п’ятиповерховою громадсько-житловою забудовою. Неподалік знахо-
дяться заклади торгівлі, громадського харчування та побутового обслу-
говування населення, залізничний вокзал, автостанція, ринок.

Триповерхова нежитлова будівля не використовується. Відсутня части-
на конструкції даху та покриття з металочерепиці, відсутні дверні та віконні 
заповнення, зруйновані та відсутні всі інженерні комунікації, наявні сліди 
сирості та ураження грибком та часткове руйнування цегляної кладки.

Будівельно-технічна характеристика об’єкта:
об’єм приміщень – 4 287 м3; площа забудови – 456 м2; середня ви-

сота приміщень будівлі – 2,6-2,9; група капітальності – ІІ. Фундамент – 
стрічковий бетонний, стіни і перегородки – цегляні; перекриття – збірні 
залізобетонні плити; покрівля – металочерепиця, частково відсутня; під-
лога – бетон; зовнішнє оздоблення – штукатурка, пофарбування (частково 
відсутнє); внутрішнє оздоблення – штукатурка, пофарбування.

Балансоутримувач: Головне управління Держгеокадастру у Львівській 
області, ЄДРПОУ 39769942

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка площею 0,2006 
га, кадастровий № 4611800000:02:008:0001, цільове призначення: для 
будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та міс-
цевого самоврядування, категорія земель – землі житлової та громадської 
забудови. Власник: Львівська обласна державна адміністрація. Право-
користувач – Головне управління Держгеокадастру у Львівській області, 
ЄДРПОУ 39769942.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. №432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, зі зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – нежитлової будівлі, літ. А-3, загаль-
ною площею 1080,4 м2 здійснюється відповідно до Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та ви-
значення додаткових умов продажу, затвердженого постановою КМУ від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 440 394,0 грн без урахування ПДВ;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 220 197,0 грн без урахуван-

ня ПДВ;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 220 197,0 грн без урахування ПДВ.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (плата за реєстрацію 

заяви на участь в аукціоні)
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 44 039,40 грн;
аукціону зі зниженням стартової ціни – 22 019,70 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 22 019,70 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

4. Додаткова інформація
1. Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

у національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях. ЄДРПОУ 
42899921.

Рахунок № UA118201720355569001001157855, ДКСУ, м Київ. Банк 
одержувача – Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Бас-
тіонна, 6. МФО 820172;

для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Львівській, Закарпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 
42899921.

Рахунок № UA868201720355269001000157855 в ДКСУ, м. Київ. Банк 
одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ, вул. Басті-
онна, 6. МФО 820172.

2. Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП 
«ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів 
електронних майданчиків відкритих для сплати потенційними покупцями 
гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/ info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroрrodazhi-cbd2.

3. Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону: Регіональне відділення Фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 , тел. (032) 299-
91-07, телефон для довідок (032) 255-38-55. Час роботи регіонального 
відділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, 
обідня перерва – з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Контактна особа – Сенів Марія Романівна, тел. (032) 236-88-31.
Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото розмі-

щуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна України: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2020-03-04-000045-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 4 403,94 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни –2 201,97 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 2 201,97 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик та з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/ info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroрrodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій системі 
продажу на аукціоні без умов об’єкта малої приватизації – 
окремого майна – приміщення дільничної лікарні 
ветеринарної медицини загальною площею 69,6 м2 за 
адресою: Львівська область, Пустомитівський район, 
с. Чижиків, вул. Острівська, 10, що перебуває на балансі 
Головного управління Держпродспоживслужби  
у Львівській області

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта: h  приміщення дільничної лікарні 
ветеринарної медицини загальною площею 69,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська область, Пустомитівський район, 

с. Чижиків, вул. Острівська, 10.
Відомості про об’єкт: об’єкт розташований за межами населеного 

пункту с. Чижиків. Під’їзд до об’єкта ґрунтовою дорогою. Одноповерхо-
ва будівля. Матеріал зовнішніх стін – дерев’яні щити, обкладені цеглою, 
перекриття дерев’яне, інженерне обладнання – відсутнє.

Відомості про земельну ділянку: об’єкт розташований на земель-
ній ділянці, яка перебуває в постійному користуванні Управління ветери-
нарної медицини в Пустомитівському районі (ліквідоване). Кадастровий 
№ 4623687900:01:002:0011.

Балансоутримувач: Головне управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області, ЄДРПОУ 40349068.

Адреса балансоутримувача: 81400, Львівська область, м. Львів, 
вул. Д. Вітовського, 18.

Контактна особа – Гнилянський Петро Степанович, начальник 
адміністративно-господарського відділу Головного управління Держпрод-
споживслужби у Львівській, тел. (380) 067-722-14-88.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 

системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – приміщення дільничної лікарні ве-
теринарної медицини загальною площею 69,6 м2 за адресою: Львівська 
область, Пустомитівський район, с. Чижиків, вул. Острівська, 10, що 
перебуває на балансі Головного управління Держпродспоживслужби у 
Львівській області, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону без умов – 1510,44 (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 755,22 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 755,22 грн (без ПДВ);
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону без умов – 151,04 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 75,52 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 75,52 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 944,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на ціну 

продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в розмірі 20 %.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення Фон-

ду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-
91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального від-
ділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації пере-

ліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-26-000002-3.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7,55 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про проведення в електронній торговій 
системі продажу на аукціоні з умовами об’єкта малої 
приватизації – адміністративної будівлі літ. «А-1» 
загальною площею 127,2 м2 за адресою: Львівська обл., 
Яворівський р-н, м. Яворів, вул. О. Турянського, 2,  
що перебуває на балансі Західного офіса Держаудитслужби

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h адміністративна будівля літ. «А-1» 
загальною площею 127,2 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, 

вул. О. Турянського, 2.
Відомості про об’єкт: одноповерхова будівля, розташована в 

центральній частині міста. Фундамент – стовпчастий кам’яний, стіни 
дерев’яні, перекриття дерев’яне, покрівля – шифер, підлоги дощаті; ві-
кна, двері – дерев’яні; інженерне обладнання – електрика.

Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не ви-
ділена.

Балансоутримувач: Західний офіс Держаудитслужби, ЄДРПОУ 
40479801.

Адреса балансоутримувача: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 8.
Контактна особа – Кроляк Роман Йосипович, начальник Західного 

офіса Дераудитслужби (032) 255-34-16.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Аукціон в електронній формі буде проведено 15 травня 2020 року, 

час проведення визначається електронною торговою системою авто-
матично.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку про-
ведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації 
та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 432 (зі змінами).
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Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відпо-
відно до вимог ч. 7 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для 
продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов про-
дажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 
2018 р. № 432 (зі змінами).

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація окремого майна – адміністративної будівлі літ. «А-1» за-
гальною площею 127,2 м2 за адресою: Львівська обл., Яворівський р-н, 
м. Яворів, вул. О. Турянського, 2, що перебуває на балансі Західного офіса 
Держаудитслужби, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації має відповідати вимогам, передба-
ченим статтею 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Стартова ціна об’єкта приватизації для:
аукціону з умовами – 621 331,00 грн (без ПДВ);
аукціону із зниженням стартової ціни – 310 665,50 грн (без ПДВ);
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 310 665,50 грн (без ПДВ).
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 62 133,10 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 31 066,55 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 31 066,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску (плата за реєстрацію заяви на 

участь в аукціоні): 834,60 грн.
При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 

ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість в роз-
мірі 20 %.

Умови продажу об’єкта приватизації:
покупець компенсує Регіональному відділенню Фонду державного 

майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях гро-
шові кошти, пов’язані із виконанням заходів з оцінки об’єкта, в сумі 2 
900,00 грн (дві тисячі дев’ятсот грн 00 коп.) на рахунок органу приватизації 
№ UA788201720343130003000157855 в ДКСУ, одержувач – Регіональне 
відділення Фонду державного майна України по Львівській області, За-
карпатській та Волинській областях, ЄДРПОУ 42899921, банк одержува-
ча – Державна казначейська служба України, МФО 820172, адреса: 01601, 
м. Київ, вул. Бастіонна, 6, протягом 30 днів з дня підписання договору 
купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
для перерахування реєстраційного внеску та проведення розрахунків 

переможцем аукціону за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA118201720355569001001157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172
для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
Рахунок № UA868201720355269001000157855
Банк одержувача – Державна казначейська служба України, 01601, 

м. Київ, вул. Бастіонна, 6.
ЄДРПОУ 42899921, МФО 820172.
Посилання на сторінку офіційного вебсайта адміністратора ДП «ПРО-

ЗОРО.ПРОДАЖІ», на якій зазначені реквізити рахунків операторів елек-
тронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями га-
рантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оглянути об’єкт можна в робочі дні за місцем його розташування.
Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення Фон-

ду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях. Адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3, тел. (032) 299-
91-07, телефон для довідок (032) 261-62-14. Час роботи регіонального від-
ділення з 9.00 до 18.00 (крім вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня 
перерва з 13.00 до 13.45. Адреса ел.пошти: lviv@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України: http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/lviv.html, у розділі «Каталог 
об’єктів».

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 

переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-07-26-000002-2.
Період між аукціоном:
аукціон із зниженням стартової ціни – 30 календарних днів від дати 

опублікування інформаційного повідомлення електронною торговою сис-
темою про приватизацію об’єкта;

аукціон за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій – 30 календарних днів від дати опублі-
кування інформаційного повідомлення електронною торговою системою 
про приватизацію об’єкта.

Крок аукціону для:
аукціону умовами – 6213,31 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3106,66 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3106,66 грн.
Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 

на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2.

ОДЕСЬКА та МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про приватизацію об’єкта малої приватизації – будівлі 
санпропускника, що перебуває на балансі ВАТ «Снігурівка»

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля 
санпропускника.
Місцезнаходження об’єкта: Миколаївська обл., Снігурівський р-н, 

м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1.
Найменування балансоутримувача (зберігача): ВАТ «Снігурівка», 

ЄДРПОУ 853046 (філія «Снігурівська птахофабрика» приватної науково-
виробничої компанії «Інтербізнес», ЄДРПОУ 39723468).

Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача (зберігача): 
Миколаївська обл., м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7, телефон (068) 067-
90-05, e-mail: S. Hryshunov@avangardco.ua.

Відомості про об’єкт приватизації та про земельну ділянку, на 
якій розташований об’єкт: будівля санпропускника загальною площею 
625,0 м2. Фундамент із залізобетонних блоків. Стіни та перегородки із 
цегли. Міжповерхове перекриття – залізобетонні плити, покрівля покрита 
шифером. Вікна мають дерев’яну раму з подвійним склом та м/п. Інже-
нерні мережі: освітлення, водопостачання, каналізація. Опалення відсутнє. 
Територія не огороджена. Більша частина приміщень будівлі не придатна 
до використання: відсутнє покриття підлоги, міжкімнатні двері, внутрішнє 
оздоблення, наявні сліди від намокання, пошкодження цегли та інженерних 
мереж. Під’їзд до об’єкта здійснюється по асфальтованій дорозі. Приля-
гаюча територія не впорядкована, не заасфальтована.

Відомості про земельну ділянку відсутні.
Фотографічне зображення об’єкта додається.

2. Інформація про електронний аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 травня 2020 року, електро-

нний аукціон починається в період з 9.00 до 18.00 в час, що визначений в 
електронній торговій системі.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціо-
ні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) 
встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в про-
міжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електро-
нного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покро-
кового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій вста-
новлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку 
часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: ознайомитися з об’єктом 
можна в робочі дні за місцем його розташування за адресою: Миколаївська 
обл., Снігурівський р-н, м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1.

Для можливості огляду та ознайомлення з документами, що стосують-
ся об’єкта, потенційним покупцям необхідно звертатися до Управління 
забезпечення реалізації повноважень в Миколаївській області Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Одеській та Мико-
лаївській областях за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 20 в робочі дні 
з 9.00 до 16.00. Телефони для довідок: (0512) 47-04-16, 47-04-25; e-mail: 
mykolaiv@spfu.gov.ua.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні: 
112375,00 грн (сто дванадцять тисяч триста сімдесят п’ять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 11237,50 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-

женням стартової ціни: 56187,50 грн (п’ятдесят шість тисяч сто вісім-
десят сім грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5618,75 грн.
Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-

тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 56187,50 грн (п’ятдесят шість тисяч сто вісімдесят сім 
грн 50 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 5618,75 грн.
На остаточну ціну продажу об’єкта приватизації нараховується ПДВ 

відповідно до вимог чинного законодавства.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
сплатити кошти в сумі 4950 (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят) гри-

вень за проведення незалежної оцінки об’єкта приватизації протягом 10 
банківських днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-
продажу.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Одеській та Миколаївській областях, м. Одеса, вул. Ве-
лика Арнаутська, 15, тел. (048) 731-50-29, web-сайт: http://www.spfu.gov.
ua/ua/regions/mykolaiv.html.

Час роботи служби з організації аукціону: з 8.00 до 17.00, понеділок – 
четвер; п’ятниця – з 8.00 до 16.00.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Одеській та Миколаївській областях, яка є відповідальною за 
забезпечення можливості огляду об’єкта: Заболонкова Ірина Василівна, 
тел. (0512) 47-04-16, e-mail: zabolonkova2015@gmail.com.

4. Додаткова інформація
Сплата реєстраційного внеску, а також гарантійного внеску в розмірі 

10 відсотків стартової ціни здійснюється з рахунка потенційного покупця, 
відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, вне-
сених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії від-
миванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунки оператора 
електронного майданчика, відкриті для сплати реєстраційного внеску 
та гарантійного внеску розміщені на вебсторінці адміністратора: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 
рахунок № UA 118201720355589002000163735 в Державній казначей-
ській службі України м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне від-
ділення Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській 
областях, код за ЄДРПОУ 43015722, суми сплачених учасниками аукціо-
ну реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дня проведення 
електронного аукціону.

Призначення платежу: реєстраційний внесок за участь в аукціоні.
Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA 888201720355229002001163735 в Державній казначейській 
службі України, м. Київ, МФО 820172, одержувач: Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, 
код за ЄДРПОУ 43015722, сплачений гарантійний внесок переможця елек-
тронного аукціону протягом п’яти робочих днів з дня опублікування дого-
вору купівлі-продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі 
в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

Призначення платежу: гарантійний внесок в рахунок оплати ціни про-
дажу об’єкта приватизації.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна України по 

Одеській та Миколаївській областях від 06.04.2020 № 83-У «Про затвер-
дження умов продажу та стартових цін об’єкта малої приватизації – бу-
дівля санпропускника, що перебуває на балансі ВАТ «Снігурівка» ЄДРПОУ 
853046 та розташований за адресою: Миколаївська обл., Снігурівський 
р-н, м. Снігурівка, вул. Позаміська, 7/1».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-10-000019-1.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 30 календарних днів.

Крок аукціону на аукціоні з умовами – на рівні 1 % стартової ціни, що 
становить 1123,75 грн.

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій – на рівні 1 % стартової ціни, що становить 561,88 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводять-
ся посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які 
мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміні-
стратор укладає відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ПОЛтАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення – спального корпусу 
№ 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», 
що розташований за адресою: Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20А та 
перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго» (код за 
ЄДРПОУ 00131819)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h спальний корпус № 2 в дитячому 
оздоровчому таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с. Потоки, вул. Лісова, 20а.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, не-

житлові приміщення тощо): спальний корпус № 2 – це окремо розта-
шований громадський будинок в дитячому оздоровчому таборі «Енерге-
тик» загальною площею 222,8 м2. Елементи будівлі: фундамент – цегла, 
стіни – цегла, покрівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – де-
рево, сходи – наявні, вікна та двері – наявні. Внутрішнє та зовнішнє оздо-
блення – наявне. Інженерні комунікації – електропостачання. Фактичний 
стан об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням як спальний корпус 
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення викорис-
товується сезонно – в літній період.

Право власності зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях 30.10.2019 за № 33935013.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт 
приватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під ди-
тячим оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним кор-
пусом № 2, орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором 
оренди № 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років. Кадастровий 
номер земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на 
земельну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ді-
лянці не встановлені.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укла-
дено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ 
та ПАТ «Полтаваобленерго».

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код за ЄДРПОУ 
00131819) за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, тел. (0532) 
51-63-59.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 04 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-
тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спаль-
ного корпусу № 2 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що роз-
ташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, 
вул. Лісова, 20а, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 1 541 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 770 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 770 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 154100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 77050,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 77050,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом трьох років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуата-
ції об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил з 
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забез-
печення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та 
законодавства України;

забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в догово-
рі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн 00 коп.) в 
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
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Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 
по Полтавській та Сумській областях

Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: №UA143314010000025208054200063 (USD),
№UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 
с. Потоки, вул. Лісова, 20а.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна, теле-
фон (050) 957-51-02.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-
06-12, 56-35-55.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів»: 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 03 квітня 2020 року № 450.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-09-18-000006-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15410,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7705,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7705,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
проведення в електронній торговій системі продажу 
на аукціоні з умовами об’єкта малої приватизації 
соціально-культурного призначення – спального корпусу 
№ 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», 
що розташований за адресою: Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20Б  
та перебуває на балансі ПАТ «Полтаваобленерго»  
(код ЄДРПОУ 00131819)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Назва об’єкта:  h спальний корпус № 6 в дитячому 
оздоровчому таборі «Енергетик».
Місцезнаходження об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 

с. Потоки, вул. Лісова, 20б.
Відомості про об’єкти нерухомого майна (будівлі, споруди, нежитлові 

приміщення тощо): спальний корпус № 6 – це окремо розташований гро-
мадський будинок в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик» загальною 
площею 229,6 м2. Елементи будівлі: фундамент – цегла, стіни – цегла, по-
крівля – руберойд, перекриття – з/б плити, підлога – дерево, сходи – на-
явні, вікна та двері – наявні. Внутрішнє та зовнішнє оздоблення – наявне. 
Інженерні комунікації: електропостачання, водопостачання та водовідве-
дення. Фактичний стан об’єкта – задовільний.

Функціональне використання та умови користування – об’єкт вико-
ристовується за своїм функціональним призначенням як спальний корпус 
дитячого оздоровчого табору «Енергетик». Спальне приміщення викорис-
товується сезонно – в літній період.

Право власності зареєстровано за державою в особі Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській 
областях від 30.10.2019 за № 33927808.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташований об’єкт при-
ватизації: місце розташування земельної ділянки: Полтавська обл., Кре-
менчуцький р-н, с. Потоки, вул. Лісова, 20. Земельна ділянка під дитячим 
оздоровчим табором «Енергетик», в тому числі і під спальним корпусом 
№ 6, орендується ПАТ «Полтаваобленерго» згідно з договором оренди 
№ 240 від 01.03.2018. Договір укладено на 49 років. Кадастровий номер 
земельної ділянки: 5322484400:05:000:0027. Обтяження прав на земель-
ну ділянку та інші права третіх осіб на орендованій земельній ділянці не 
встановлені.

Інформація про договори оренди об’єкта або його частини: договори 
оренди відсутні.

Інформація про договори зберігання об’єкта або його частини: укла-
дено договір зберігання № 2273 від 17.04.2012 між Кременчуцькою ТЕЦ 
та ПАТ «Полтаваобленерго».

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезна-
ходження і контактні дані): ПАТ «Полтаваобленерго» (код за ЄДРПОУ 
00131819) за адресою: 36022, м. Полтава, вул. Ст. Поділ, 5, тел. (0532) 
51-63-59.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 04 травня 2020 року, час проведення визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, без умов, із зниженням стартової ціни встановлюється елек-

тронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення елек-
тронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь 
у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь 
в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і за-
вантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та 
гарантійний внески.

У разі якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні не 
продано, проводиться повторний аукціон зі зниженням стартової ціни 
на 50 відсотків.

У разі якщо об’єкт не продано на повторному аукціоні зі зниженням 
стартової ціни на 50 відсотків, проводиться аукціон за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій зі 
зниженням стартової ціни, визначеної згідно зі ст. 22 Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», на 50 відсотків.

Продаж об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження стар-
тової ціни та подання цінових пропозицій здійснюється за наявності не 
менш як одного учасника аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта соціально-культурного призначення – спаль-
ного корпусу № 6 в дитячому оздоровчому таборі «Енергетик», що роз-
ташований за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Потоки, 
вул. Лісова, 20б, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про 
приватизацію державного і комунального майна», Порядку проведення 
електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визна-
чення додаткових умов продажу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 10 травня 2018 року № 432, зі змінами.

Покупець об’єкта державної власності має відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

аукціону з умовами – 1 591 000,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 795 500,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 795 500,00 грн.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
аукціону з умовами – 159100,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79550,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 79550,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску – 944,60 грн.
За результатами електронного аукціону на ціну продажу об’єкта на-

раховується ПДВ згідно з чинним законодавством.
Умови продажу:
зберігати профіль діяльності об’єкта приватизації протягом трьох 

років;
дотримуватись вимог та додаткових обмежень природоохоронного 

законодавства щодо користування об’єктом, а саме: під час експлуата-
ції об’єкта виконання усіх санітарних, протипожежних та інших правил з 
утримання об’єкта, дотримання санітарно-екологічних норм та забез-
печення виконання вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього 
природного середовища відповідно до нормативно-правових актів та 
законодавства України;

забезпечити компенсацію коштів, сплачених для проведення оцінки 
об’єкта приватизації на рахунок органу приватизації, зазначений в догово-
рі купівлі-продажу, в розмірі 4000,00 грн (чотири тисячі одна грн 00 коп.) в 
місячний термін після підписання договору купівлі-продажу об’єкта.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 
гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Реквізити для перерахування реєстраційного внеску та проведення 

переможцем аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42769539
Реквізити для перерахування гарантійного внеску:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA238201720355269003000018853
Банк одержувача: Державна казначейська служба України
МФО 820172, Код за ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA043314010000025208054200825 (євро)
МФО 331401,
Банк одержувача: АТ КБ «Приватбанк»
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
Receiver: Регіональне відділення Фонду державного майна України по 

Полтавській та Сумській областях
Address: UA 36014, Полтавська область, м. Полтава, вул. Небесної 

Сотні, 1/23
Bank of receiver: JSC CB «PRIVATBANK»
Address: 1D, HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 01001, UKRAINE
Code YeDRPOU: 42769539,
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA043314010000025208054200825 (EUR)
MFO: 331401
SWIFT: PBANUA2Х
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 8.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, 
с. Потоки, вул. Лісова, 20б.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Макаруш Наталія Миколаївна, теле-
фон (050) 957-51-02.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях, 
м. Полтава вул. Небесної Сотні, 1/23. Телефони для довідок: (0532) 50-
06-12, 56-35-55.

Час роботи регіонального відділення з 8.00 до 17.15 (крім вихідних), 
у п’ятницю – з 8.00 до 16.00, обідня перерва – з 12.00 до 13.00. Адреса 
електронної пошти: poltava_symu@spfu.gov.ua.

Необхідна інформація стосовно об’єкта приватизації та його фото роз-
міщуються на сайті Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях у розділі «Каталог об’єктів» 
http://www.spfu.gov.ua/ru/regions/poltava.html.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов 

продажу об’єкта приватизації: наказ Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Полтавській та Сумській областях області 
від 3 квітня 2020 року № 451.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2019-09-18-000009-1.

Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 20 (двад-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціону за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
20 (двадцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 15910,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 7955,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 7955,00 грн.
Аукціони будуть проведені в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.

ПРОДАЖІ» (адмініністратор). Єдине посилання на вебсторінку https://
prozorro.sale/, на якій є посилання на вебсторінки операторів електронного 
майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з 
якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/
elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях  
про проведення продажу на аукціоні об’єкта 
незавершеного будівництва – шестиповерхової 
адміністративної будівлі з двоповерховою прибудовою  
за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Березовий 
Гай, 9, балансоутримувач – Східне регіональне управління 
Державної прикордонної служби України  
(код за ЄДРПОУ 14321937)

1. Інформація про об’єкт приватизації
Інформація про балансоутримувача: Східне регіональне управління 

Державної прикордонної служби України.
Місцезнаходження офіса: 61166, м. Харків, пров. Інженерний, 7.
Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 14321937.
Відомості про споруди та площу земельної ділянки, які використовує 

управління, умови їх використання.
Пропонується до продажу об’єкт незавершеного  h
будівництва – шестиповерхова адміністративна будівля 
з двоповерховою прибудовою. Реєстраційний номер про 
право власності об’єкта нерухомого майна за відомостями 
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 
1908862459101.
Характеристика об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхо-

ва адміністративна будівля з двоповерховою прибудовою розташована у 
периферійній зоні міста Суми.

До складу об’єкта входять такі споруди: шестиповерхова адміністра-
тивна будівля з підвалом площею основи 523,7 м2, висотою 21,1 м; дво-
поверхова прибудова площею 400 м2, висотою 11,0 м. Площа забудови 
об’єкта становить 923,7 м2. Об’єкт приватизації являє собою незавер-
шене будівництво громадського будинку загальною площею приміщень 
3450,5 м2. Конструктивні елементи забудови представлені залізобетон-
ними блоками стін підвалу та фундаменту, цегляними стінами та перего-
родками, залізобетонними плитами перекриття та покриттям із рулонних 
матеріалів; залізобетонними сходовими маршами та площадками. Інже-
нерні мережі, вікна, двері, підлоги – відсутні. Ступінь будівельної готовності 
об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхової адміністративної 
будівлі з двоповерховою прибудовою становить 70 %. Об’єкт не охороня-
ється. Робота з консервації об’єкта не проводилась.

Об’єкт розташований на земельній ділянці загальною площею 1709 м2. 
Земельна ділянка під об’єктом юридично не оформлена, її межі та розміри 
не визначені, кадастровий номер ділянці не присвоєний.

2. Інформація про аукціон
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 15 травня 2020 року.
Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-

вами, із зниженням стартової ціни встановлюється електронною торговою 
системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 
19.30 до 20.30 дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Приватизація об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхо-
вої адміністративної будівлі з двоповерховою прибудовою за адресою: 
Сумська область, м. Суми, вул. Березовий Гай, 9, балансоутримувач – 
Східне регіональне управління Державної прикордонної служби України, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна», Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення умов 
продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 
травня 2018 року № 432.

Покупець об’єкта незавершеного будівництва – шестиповерхової 
адміністративної будівлі з двоповерховою прибудовою має відповідати 
вимогам, передбаченими статтею 8 Закону України «Про приватизацію 
державного і комунального майна».

Стартова ціна об’єкта для:
аукціону з умовами – 1 598 800,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 799 400,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 799 400,00 грн.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 159 880,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 79 940,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 79 940,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
витрати регіонального відділення на проведення оцінки об’єкта прива-

тизації в сумі 5130,00 грн покупець зобов’язаний відшкодувати у місячний 
строк з дати нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

При укладанні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20,0 відсотків.

Витрати на нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу покла-
даються на покупця.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Кошти сплачуються виключно за безготівковим розрахунком.
Оператор електронного майданчика здійснює перерахування 

гарантійного та реєстраційного внесків на казначейські рахунки за 
такими реквізитами:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
Рахунок № UA448201720355599003000018853 (для перерахування 

реєстраційного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA238201720355269003000018853 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код ЄДРПОУ 42769539
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Полтавській та Сумській областях
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Адреса: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, 36014
Код за ЄДРПОУ 42769539
Рахунок № UA143314010000025208054200063 (долар США),
№ UA143314010000025208054200825 (євро)
Банк одержувача: Полтавське ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Полтава
Адреса: м. Полтава, вул. Соборності, 70а
МФО 331401
Код за ЄДРПОУ 14360570
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що).
in foreign currency:
Recipient: Regional Office of the State Property Fund of Ukraine in Poltava 

and Sumy regions
Address: 1/23 Nebesnoi Sotni str., Poltava city, 36014.
USREOU code: 42769539
Account: № UA143314010000025208054200063 (USD),
№ UA143314010000025208054200825 (EUR)
Recipient’s bank: Poltava Main Regional Office of the OJSC Commercial 

Bank «PRIVATBANK», Poltava city.
Address: 70a Sobornosti str., Poltava city.
MFO: 331401
USREOU code: 14360570
SWIFT: PBANUA2X
Payment purpose: (it is obligatory to indicate for what)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для 

сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків роз-
міщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта: Сумська область, м. Суми, вул. Березо-
вий Гай, 9.

ПІБ контактної особи на об’єкті: Волощенко Сергій Володимирович, 
тел. (068) 568-78-76.

Найменування організатора аукціону –  Регіональне відділення 
Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях: 
36014, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 1/23, адреса вебсайта: http://
www.spfu.gov.ua/.

Телефон для довідок (0542) 36-11-32.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення органу приватизації про затвердження умов про-

дажу об’єкта приватизації: наказ регіонального відділення від 06.04.2020 
№ 459.

Унікальний код, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації 
переліку об’єктів, що підлягають приватизації, в електронній торговій 
системі:

UA-AR-P-2018-07-26-000035-3
Період між аукціоном:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 15 988,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 1 відсоток стартової ціни лота 

в сумі 7 994,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 1 відсоток стартової ціни лота в сумі 
7 994,00 грн.

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій є посилання 
на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають право 
використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-
prozorroprodazhi-cbd2

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
для продажу об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлової будівлі червоного кутка за адресою: 
Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф

1. Інформація про об’єкт
Найменування об’єкта:  h нежитлова будівля  
червоного кутка.
Місцезнаходження: Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Силікат-

на, 10ф.
Інформація про балансоутримувача: КП «Сєвєродонецький комбінат 

будівельних матеріалів та конструкцій» (код за ЄДРПОУ 01235811), лікві-
датор – арбітражний керуючий Борисович Євген Іванович.

Інформація про об’єкт: окремо розташована одноповерхова будів-
ля загальною площею приміщень 251,4 м2. Будівля має незадовільний 
стан. Дерев’яні крокви під шиферною покрівлею прогнили, як наслідок – 
шиферна покрівля зруйнована. Цегляні зовнішні стіни частково зруйно-
вані. Дерев’яні перекриття прогнулися та провалилися. Двері, вікна та 
підлога відсутні.

Відомості про земельну ділянку, на якій розташовано об’єкт: інфор-
мація відсутня.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди об’єкта: договори оренди відсутні.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: 14 травня 2020 року.
Час проведення аукціону встановлюється електронною торговою 

системою відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукці-
онів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових 
умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій сис-
темі «ПРОЗОРО. ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсторін-
ку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки операторів 
електронного майданчика, які мають право використовувати електронний 
майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.
sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціон-
них пропозицій) встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 
дня проведення електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта (без урахування ПДВ) для:
аукціону з умовами – 73 150,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 36 575,00 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 36 575,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у 

розмірі 20 відсотків.
Розмір гарантійного внеску для:
аукціону з умовами – 7 315,00 грн;
аукціону із зниженням стартової ціни – 3 657,50 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 3 657,50 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.

Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу, відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлової будівлі червоного кутка за адресою: Луганська обл., 
м. Сєверодонецьк, вул. Силікатна, 10ф, у розмірі 3 200,00 грн (три тисячі 
двісті грн 00 коп.) без урахування податку на додану вартість.

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній валюті, відкритих для внесення оператора-
ми електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстраційних внесків 
потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів розрахунків 
за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків реє-
страційних, гарантійних внесків потенційних покупців та проведення пе-
реможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 
реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 
гарантійного внеску)

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-
КСУ у Харківській області

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, МФО 820172, код 
за ЄДРПОУ 43023403

Валюта рахунку – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунку – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 14.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Луганська обл., м. Сєверо-
донецьк, вул. Силікатна, 10ф.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, Україна, 
м. Харків, майдан Театральний, 1, тел. (057) 700-03-14, адреса вебсайта: 
http://www.spfu.gov.ua/ua/regions/kharkiv.html.

Час роботи відділу приватизації, управління державним майном та 
корпоративними правами Управління забезпечення реалізації повнова-
жень у Луганській області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: з 8.30 
до 17.30 (крім вихідних), у п’ятницю – з 8.30 до 16.15, обідня перерва – з 
12.30 до 13.15.

Телефон для довідок (06452) 4-23-47, адреса ел.пошти: marinkova_09@
spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Управління забезпечення реалізації повноважень у Луганській області Ре-
гіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 7 квітня 2020 року № 13-105.

Унікальний код об’єкта в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-01-04-000007-3.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 25 (двад-

цять п’ять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покрокового 

зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 25 
(двадцять п’ять) днів.

Крок аукціону для:
аукціону з умовами – 731,50 грн;
аукціон із зниженням стартової ціни – 365,75 грн;
аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подаль-

шого подання цінових пропозицій – 365,75 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлових приміщень № 13 – 20 в літ. «Г» 
загальною площею 185,3 м2 за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с/р Курилівська

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  нежитлові 
приміщення № 13 – 20 в літ. «Г» загальною площею 
185,3 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилів-

ська.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: нежитлові приміщення № 13 – 20 в літ. «Г» за-

гальною площею 185,3 м2. Стіни – цегла; перекриття – залізобетон; по-
крівля руберойд; інженерне обладнання – системи електропостачання, 
опалення, водопровід, каналізація, потребує ремонту або заміни. Об’єкт 
не експлуатується, перебуває у незадовільному стані. Розташований у 
виробничій зоні за межами населеного пункту;

інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт заре-
єстровано за державою Україна в особі Фонду державного майна України, 
що підтверджено витягом з Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно про реєстрацію права власності від 20.02.2017, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна 1177118963237.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 15 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торговій 
системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на вебсто-
рінку адміністратора, на якій наводяться посилання на вебсторінки опера-
торів електронного майданчика, які мають право використовувати електро-
нний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://
prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом по-
крокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 36931,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 18465,50 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 18465,50 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 3693,10 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1846,55 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1846,55 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-

таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації, окремого 
майна – нежитлових приміщень № 13– 20 в літ. «Г» загальною площею 
185,3 м2 за адресою: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилівська, 
у розмірі 2400,00 грн (дві тисячі чотириста грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код за ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунку – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунку – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: за місцезнаходженням 
об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилівська.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Кучер Н. І., тел. (057) 700-75-60, 
адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 07.04.2020 № 00755.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000050-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 369,31 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 184,66 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 184,66 грн.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській областях 
про приватизацію об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – нежитлових приміщень 
№ 1-12 (приміщення їдальні з обладнанням) в літ. «Г» 
загальною площею 181,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с/р Курилівська

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації:  h нежитлові 
приміщення № 1-12 (приміщення їдальні з обладнанням)  
в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2.
Місцезнаходження: Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилів-

ська.
Найменування балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
інформація про об’єкт: нежитлові приміщення № 1-12 (приміщення 

їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2. Стіни цегляні, 
перекриття – залізобетонні плити, покрівля – руберойд. Стан об’єкта – не-
задовільний, знаходиться в занедбаному стані (частково відсутні прибори 
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системи опалення та електропостачання, сліди замочування зовнішніх 
стін, відшарування штукатурного слою, часткове руйнування стелі, тріщини 
стін, віконні та дверні замощення мають сліди ураження гнилизною, сліди 
руйнування сходів). Обладнання їдальні (шафи холодильні – 2 од.; електро-
сковорода; плита електрична; електронагрівач; холодильник «Апшерон») 
застарілих модифікацій, тривалий час не використовується, зберігається 
в неопалювальному приміщенні, розукомплектоване, частково зруйнова-
не, стан поганий. Об’єкт розташований за межами населеного пункту, в 
промисловій зоні, на огородженій території.

Інформація про державну реєстрацію: право власності на об’єкт не-
рухомості зареєстровано за державою Україна в особі Фонду державного 
майна України – витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно про реєстрацію права власності від 20.02.2017, реєстраційний но-
мер об’єкта нерухомого майна 1177748563237.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Інформація про договори оренди, укладені щодо об’єкта або його 

частини: договори оренди відсутні.
Інформація про земельні ділянки: інформація відсутня.

2. Інформація про аукціон
Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 

аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта приватизації повинен відповідати вимогам, перед-
баченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і кому-
нального майна».

Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата і час проведення аукціону: 15 травня 2020 року. Час прове-

дення аукціону встановлюється електронною торговою системою відпо-
відно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів для продажу 
об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 
№ 432 (зі змінами).

Місце проведення: аукціони будуть проведені в електронній торго-
вій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання 
на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-
сторінки операторів електронного майданчика, які мають право ви-
користовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав 
відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні без умов, аукціоні із 
зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) вста-
новлюється електронною торговою системою для кожного електронного 
аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що передує дню 
проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покроко-
вого зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій 
встановлюється електронною торговою системою для кожного електро-
нного аукціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення 
електронного аукціону.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта

Стартова ціна об’єкта для кожного із способів продажу (без ура-
хування ПДВ):

продаж на аукціоні з умовами – 23260,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 11630,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 11630,00 грн.
На ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість.
Розмір гарантійного внеску електронного аукціону для кожного 

із способів:
продаж на аукціоні з умовами – 2326,00 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 1163,00 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 1163,00 грн.
Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн.
Умови продажу:
можливість перепрофілювання об’єкта соціально-культурного призна-

чення – нежитлових приміщень № 1-12 (приміщення їдальні з обладнан-
ням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 за адресою: Харківська обл., 
Куп’янський р-н, с/р Курилівська;

покупець зобов’язаний протягом 30 календарних днів з моменту но-
таріального посвідчення договору купівлі-продажу відшкодувати Регіо-
нальному відділенню Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях послуги суб’єкта оціночної діяльності, 
залученого для проведення оцінки об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – нежитлових приміщень № 1-12 (приміщення 
їдальні з обладнанням) в літ. «Г» загальною площею 181,4 м2 за адресою: 
Харківська обл., Куп’янський р-н, с/р Курилівська, у розмірі 4000,00 грн 
(чотири тисячі грн 00 коп.).

4. Додаткова інформація
Найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та 

номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення 
операторами електронних майданчиків гарантійних внесків, реєстрацій-
них внесків потенційних покупців та проведення переможцями аукціонів 
розрахунків за придбані об’єкти.

Рахунки для внесення операторами електронних майданчиків 
реєстраційних, гарантійних внесків потенційних покупців та прове-
дення переможцями аукціонів розрахунків за придбані об’єкти:

в національній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій та Луганській областях
Рахунок № UA718201720355509003000122001 (для перерахування 

реєстраційного внеску та розрахунків за придбаний об’єкт)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Рахунок № UA748201720355279003000122001 (для перерахування 

гарантійного внеску)
Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ ГУД-

КСУ у Харківській області
Код ЄДРПОУ 43023403
в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна Укра-

їни по Харківській, Донецькій та Луганській областях, код за ЄДРПОУ 
43023403

Валюта рахунку – EUR
№ рахунка UA353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 07205696, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк-посередник: BNP PARIBAS SA Paris, FRANCE. SWIFT–код: 

BNPAFRPP
Валюта рахунку – USD
№ рахунка UA 353510050000025206763799300
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК»
Банк бенефіціара (АТ «УКРСИББАНК»): 020061151200138, UKRSIBBANK, 

ANDRIIVSKA STREET 2/12 KYIV, UKRAINE. SWIFT–код: KHABUA2K
Банк–посередник: BNP PARIBAS U.S.A. – New York Branch, New York, 

USA.
SWIFT–код: BNPAUS3N
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)
Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих 

для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних вне-
сків, розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-
majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 16.00 
за місцезнаходженням об’єкта приватизації: Харківська обл., Куп’янський 
р-н, с/р Курилівська.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна України по Харківській, Донецькій та Луганській областях, 61057, 
Харківська область, м. Харків, майдан Театральний, 1, адреса вебсайта: 
www.spfu.gov.ua, тел. (057) 700-03-14. Час роботи: з 9.00 до 18.00 (крім 
вихідних), у п’ятницю – з 9.00 до 16.45, обідня перерва – з 13.00 до 13.45. 
Контактна особа організатора аукціону, яка є відповідальною за забез-
печення можливості огляду об’єкта, – Кучер Наталя Ігорівна, тел. (057) 
700-75-60, адреса електронної пошти: kharkiv@spfu.gov.ua.

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення
Дата і номер рішення про затвердження умов продажу об’єкта: наказ 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Харківській, 
Донецькій та Луганській областях від 03.04.2020 № 00748.

Унікальний код в електронній торговій системі:
UA-AR-P-2019-11-22-000052-1.
Період між аукціонами:
аукціон з умовами – аукціон із зниженням стартової ціни: 30 (трид-

цять) днів;
аукціон із зниженням стартової ціни – аукціон за методом покроково-

го зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 
30 (тридцять) днів.

Крок аукціону для кожного із способів продажу:
продаж на аукціоні з умовами – 232,60 грн;
продаж на аукціоні зі зниженням стартової ціни – 116,30 грн;
продаж на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни 

та подальшого подання цінових пропозицій – 116,30 грн.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСтЬ, АРК та м. СЕВАСтОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні  
з умовами об’єкта малої приватизації державної 
власності – будівлі недіючої районної електричної 
підстанції, розташованого за адресою:  
м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 7

1. Інформація про об’єкт приватизації
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля недіючої 
районної електричної підстанції.
Місцезнаходження об’єкта: м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 7.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Херсонський консервний 

завод дитячого харчування ім. 8 Березня» (ліквідовано).
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Об’єкт являє собою одноповерхову будівлю (літ. А) (83,1 м2). Стіни – 

цегла, фундамент з бетону, перекриття – з/б плити, підлога – цементна 
стяжка. До складу об’єкта входять: приміщення (1) – 55,1 м2, приміщен-
ня (2) – 12,4 м2, приміщення (3) – 7,8 м2, приміщення (4) – 7,8 м2, пандус 
асфальтобетонний – 25,2 м2, приямок цегляний – 24,7 м2, на теперішній 
час не використовується.

Будівля недіючої районної електричної підстанції може бути викорис-
тана для конторських та адміністративних цілей, для розміщення торго-
вельної точки або використовуватися як складське приміщення. Право 
власності зареєстровано 29.11.2019, номер запису про право власності 
34429425.

Об’єкт розташований на території філії ТОВ «Асоціація дитячого хар-
чування в м. Херсоні – завод дитячого харчування», має вхід з території 
заводу та окремо вихід на вул. Михайлівську.

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частин, 
які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.

Інформація щодо земельної ділянки, на якій розташований об’єкт: 
відсутня.

Фотографічне зображення об’єкта додається.

2. Інформація про електронний аукціон 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 14.05.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 травня 2018 року № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з 
умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни встановлюється ЕТС для 
кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 
дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо 
в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електронного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна 
здійснити 05.05.2020 о 12.00 за місцем його розташування: м. Херсон, 
вул. Михайлівська, буд. 7.

Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутися до Регіо-
нального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: м. Херсон, просп. 
Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 не 
пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону. Телефон для до-
відок (0552) 22-44-44; e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі 
недіючої районної електричної підстанції, розташованого за адресою: 
м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 7, здійснюється відповідно до вимог 
Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», 
Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої 
приватизації та визначення додаткових умов продажу, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – окремого майна – будівлі не-
діючої районної електричної підстанції, розташованого за адресою: 
м. Херсон, вул. Михайлівська, буд. 7, повинен відповідати вимогам, пе-
редбаченим у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умовами: 
139 026,00 грн (сто тридцять дев’ять тисяч двадцять шість грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 13 902,60 грн (тринадцять тисяч 
дев’ятсот дві грн 60 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 69 513,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот 
тринадцять грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6 951,30 грн (шість тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят одна грн 30 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 69 513,00 грн (шістдесят дев’ять тисяч п’ятсот тринадцять 
грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 6 951,30 грн (шість тисяч дев’ятсот 
п’ятдесят одна грн 30 коп.).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чоти-
ри грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу: 
покупець зобов’язаний відшкодувати витрати на проведення незалеж-

ної оцінки об’єкта приватизації в сумі 2500,00 грн (дві тисячі п’ятсот грн 
00 коп.) на рахунок органу приватизації в місячний строк з дати нотаріаль-
ного посвідчення договору купівлі-продажу (Закон України від 18.01.2018 
№ 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна»).

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севас-
тополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 
22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 до 
17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: 
www.spfu.gov.ua.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Скороход Вікторія Григорівна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація 
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-

рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2:

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону.
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Хер-

сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса: м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публичне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account: UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)»

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсонській 

області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 03.04.2020 № 166 
«Про затвердження умов для продажу об’єкта малої приватизації державної 
власності – «Будівля недіючої районної електричної підстанції».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2020-01-09-000054-1
Період між аукціоном без умов та аукціоном із зниженням стартової 

ціни, аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого по-
дання цінових пропозицій: 30 календарних днів від дати аукціону (опублі-
кування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 1 390,26 грн (одна тисяча триста 
дев’яносто грн 26 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни: 695,13 грн 
(шістсот дев’яносто п’ять грн 13 коп.).

Крок аукціону за методом покрокового зниження ціни та подаль-
шого подання цінових пропозицій: 695,13 грн (шістсот дев’яносто п’ять 
грн 13 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про проведення продажу на електронному аукціоні 
з умовами об’єкта малої приватизації соціально-
культурного призначення – будівлі профілакторію  
за адресою: м. Херсон, вул. Перекопська, 169

1. Інформація про об’єкт приватизації 
Найменування об’єкта приватизації: h  будівля 
профілакторію (далі – Об’єкт приватизації).
Місцезнаходження об’єкта: Херсонська область, м. Херсон, вул. Пе-

рекопська, 169.
Найменування балансоутримувача: ВАТ «Херсонський консервний 

комбінат» (код за ЄДРПОУ 05529567), на теперішній час ліквідовано.
Місцезнаходження та контактні дані балансоутримувача: відсутній.
Відомості про об’єкт приватизації та про земельні ділянки, на 

яких розташований об’єкт:
Об’єкт являє собою двоповерхову окремо розташовану нежитлову 

будівлю з цегли. Перекриття – залізобетонні плити, покрівля – м’яка ру-
лонна, наявне внутрішнє оздоблення. До складу будівлі входять огорожа 
та мостіння.

Будівля профілакторію має такі інженерні мережі: електропостачання, 
водопостачання, каналізацію, теплопостачання та вентиляцію. Під’їзні 
шляхи мають асфальтобетонне покриття. У пішохідній досяжності від 
об’єкта розташовані декілька промислово-складських баз, житлові бу-
динки приватного сектору, декілька магазинів, зупинка громадського 
транспорту.

Відомості про земельну ділянку: державний акт на право постійного 
користування земельною ділянкою видано ВАТ «Херсонський консервний 
комбінат» (колишній балансоутримувач об’єкта – на теперішній час лікві-
дований) під виробничі будівлі та споруди комбінату і під затон відповід-
но до рішення виконавчого комітету Херсонської міської ради народних 
депутатів від 22.11.1994 № 414.

Договори оренди щодо об’єкта нерухомого майна або його частини, 
які входять до складу об’єкта приватизації, відсутні.

Функціональне використання об’єкта: не використовується.
Фотографічне зображення об’єкта додається.

2. Інформація про електронний аукціон 
Спосіб проведення аукціону: аукціон з умовами.
Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі 

буде проведено 12.05.2020. Час проведення аукціону визначається 
електронною торговою системою автоматично.

Аукціон проводиться відповідно до Порядку проведення електронних 
аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додатко-
вих умов продажу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються об-
меження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про при-
ватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні з умо-
вами, аукціоні із зниженням стартової встановлюється ЕТС для кожного 
електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19.30 до 20.30 дня, що 
передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні за 
методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання 
цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аук-
ціону окремо в проміжку часу з 16.15 до 16.45 дня проведення електро-
нного аукціону.

Час і місце проведення огляду об’єкта: огляд об’єкта можна здій-
снити 04.05.2020 з 12.00 до 13.00 за місцем його розташування: м. Хер-
сон, вул. Перекопська, 169.
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Для можливості ознайомлення з документами, що стосуються об’єкта, 
потенційним покупцям необхідно в письмовій формі звернутись до Регіо-
нального відділення Фонду державного майна в Херсонській області, Авто-
номній Республіці Крим та м. Севастополі за адресою: 73000, м. Херсон, 
просп. Ушакова, 47 в робочі дні з 8.00 до 17.00, в п’ятницю – з 8.00 до 15.45 
не пізніш ніж за 2 робочих дні до дати проведення аукціону.

Телефон для довідок (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@spfu.gov.ua.

3. Інформація про умови, на яких здійснюється  
приватизація об’єкта 

Приватизація об’єкта малої приватизації соціально-культурного 
призначення – будівлі профілакторію за адресою: Херсонська область, 
м. Херсон, вул. Перекопська, 169 здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про приватизацію державного і комунального майна», Порядку 
проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватиза-
ції та визначення додаткових умов продажу, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 (зі змінами).

Покупець об’єкта малої приватизації – соціально-культурного призна-
чення – будівлі профілакторію за адресою: Херсонська область, м. Хер-
сон, вул. Перекопська, 169 повинен відповідати вимогам, передбаченим 
у статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального 
майна».

Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту ціно-
ву пропозицію та подається протягом всього часу з моменту призначення 
дати аукціону електронною торговою системою до закінчення кінцевого 
строку прийняття заяв/закритих цінових пропозицій.

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні з умо-
вами: 2 011 800,00 грн (два мільйони одинадцять тисяч вісімсот грн 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 201 180,00 грн (двісті одна тисяча сто 
вісімдесят грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні із зни-
женням стартової ціни: 1 005 900,00 грн (один мільйон п’ять тисяч 
дев’ятсот грн 00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 100 590,00 грн (сто тисяч п’ятсот 
дев’яносто грн 00 коп.).

Стартова ціна об’єкта (без ПДВ) для продажу на аукціоні за ме-
тодом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових 
пропозицій: 1 005 900,00 грн (один мільйон п’ять тисяч дев’ятсот грн 
00 коп.).

Розмір гарантійного внеску: 100 590,00 грн (сто тисяч п’ятсот 
дев’яносто гривень 00 копійок).

Розмір реєстраційного внеску: 944,60 грн (дев’ятсот сорок чоти-
ри грн 60 коп.).

При укладенні договору купівлі-продажу з переможцем аукціону на 
ціну продажу об’єкта нараховується податок на додану вартість у роз-
мірі 20 відсотків.

Документ, що додається потенційним покупцем до заяви на участь у 
приватизації, повинен підтверджувати сплату ним гарантійного внеску в 
розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкри-
того в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених 
FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню 
доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електро-
нного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Не допускається сплата гарантійного внеску шляхом внесення готівки 
на банківський рахунок оператора електронного майданчика через касу 
відділення банку.

Умови продажу:
1) покупець зобов’язаний зберігати профіль діяльності об’єкта;
2) покупець зобов’язаний відшкодувати витрати, пов’язані із прове-

денням незалежної оцінки Об’єкта приватизації, у сумі 2 500,00 грн на 
рахунок державного органу приватизації в місячний строк з дати нотарі-
ального посвідчення договору купівлі-продажу;

3) контроль за виконанням покупцем умов договору купівлі-продажу 
Об’єкта приватизації здійснюється органом приватизації не більше 5 
років.

Організатор аукціону: Регіональне відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севас-
тополі, м. Херсон, просп. Ушакова, 47, 2-й поверх, 73000, тел. (0552) 
22-44-44.

Час роботи служби з організації аукціону: понеділок – четвер з 8.00 
до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, субота та неділя – вихідний; вебсайт: 
www.spfu.gov.ua.

Контактна особа від Регіонального відділення Фонду державного 
майна в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севасто-
полі, яка є відповідальною за забезпечення можливості огляду об’єкта: 
Тимошина Оксана Анатоліївна, тел. (0552) 22-44-44, e-mail: prodaga_65@
spfu.gov.ua.

4. Додаткова інформація 
Рахунки ОЕМ, відкриті для сплати реєстраційного внеску та га-

рантійного внеску: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2:

в національній валюті:
1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA948201720355539001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
суми сплачених учасниками аукціону реєстраційних внесків протягом 

п’яти робочих днів з дня проведення електронного аукціону;
2. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський 

рахунок № UA738201720355209001000001233
Банк одержувача: Державна казначейська служба України, м. Київ
МФО 820172
Код за ЄДРПОУ 21295778
сплачений гарантійний внесок переможця електронного аукціону про-

тягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі-продажу 
об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни 
продажу об’єкта приватизації переможцем;

в іноземній валюті:
Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна в Хер-

сонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі
Адреса:м. Херсон, просп. Ушакова, 47
Рахунок UA643510050000025305218539400
Банк одержувача: Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
Адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, Україна
МФО 351005
Код за ЄДРПОУ 21295778
Призначення платежу: (обов’язково вказати за що)
Receiver: State Property Fund of Ukraine by Kherson region
Address: Ushakova avenue, 47, Kherson, Ukraine
Account:UA643510050000025305218539400
Bank of receiver: Public Company Ukrsibbank
Address: Andriivska Street 2/12, Kyiv, Ukraine
MFO 351005
SWIFT: KHABUA2K
Code YeDRPOU: 21295778
Purpose of payment: (please, indicate without fail the purpose of 

payment)

5. Технічні реквізити інформаційного повідомлення 
Наказ Регіонального відділення Фонду державного майна в Херсон-

ській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 03.04.2020 
№ 165 «Про затвердження умов продажу об’єкта малої приватизації дер-
жавної власності соціально-культурного призначення – «Будівля профі-
лакторію».

Унікальний код об’єкта: UA-AR-P-2018-07-26-000080-3.
Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової 

ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого 
подання цінових пропозицій: 28 календарних днів від дати аукціону (опу-
блікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні з умовами: 20 118,00 грн (двадцять тисяч 
сто вісімнадцять грн 00 коп.).

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за 
методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових про-
позицій: 10 059,00 грн (десять тисяч п’ятдесят дев’ять грн 00 коп.).

Єдине посилання на вебсторінку адміністратора, на якій наводяться 
посилання на вебсторінки операторів електронного майданчика, які мають 
право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор 
уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-
ets-prozorroprodazhi-cbd2.

ДНІПРОПЕтРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 08.04.2020 № 12/01-108-РП прийнято рішення про при-
ватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності 
соціально-культурного призначення – їдальня № 7 (у складі: будівля 
їдальні №7 літ. А-1 з прибудовою літ. а-1 загальною площею 464,9 м2 
та ґанками літ. а, а1, а2; сараї літ. Б, В; погріб літ. Г) з майном у 
кількості 6 одиниць (інв. № 4212950, 4212952; 4212953, 4213457, 
4213508, 4213527), що розташований за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Переяславська, буд. 24а та перебуває 
на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код 
ЄДРПОУ 00191000).

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 08.04.2020 № 12/01-110-РП прийнято рішення про при-
ватизацію об’єкта державної власності – частина нежитлової будівлі 
літ. А площею 138,4 м2, ґанок з навісом літ. а, замощення І, що роз-
ташований за адресою: Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, 
вул. Ювілейна, 27 та перебуває на балансі ПрАТ «ДТЕК Павлоград-
вугілля» (код ЄДРПОУ 001787353).

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 08.04.2020 № 12/01-111-РП прийнято рішення про при-
ватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності 
соціально-культурного призначення – їдальня № 23 на 200 поса-
дочних місць з майном у кількості 16 одиниць, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг та перебуває 
на балансі ПАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (код 
ЄДРПОУ 00191000).

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях від 08.04.2020 № 12/01-112-РП прийнято рішення про привати-
зацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності – 9 
одиниць автотранспортних засобів у складі: ЗІЛ-157 д/н 87-94 ДНЗ 
(інв. № 110002); ЗІЛ-157 д/н 87-95 ДНЗ (інв. № 110003); ЗІЛ-157 
д/н 87-96 ДНЗ (інв. № 110004); ЛАЗ-52523 д/н 29-84ЯАА (інв. № 
208004), перереєстрований на № АЕ9511АА; ЛІАЗ-5256 д/н 66-26 
ДНУ (інв. № 210086), перереєстрований на № АЕ9522АА; ЛАЗ-52523 
д/н 31-07ЯАА (ЛАЗ-695 № 31-07АА) (інв. № 408005), перереєстро-
ваний на № АЕ9521АА; ЛІАЗ-677 д/н 54-04 ДНУ (інв. № 410075), пе-
ререєстрований на № АЕ9516АА; ЛІАЗ-5256 д/н 49-77 ДНУ (інв. № 
510081), перереєстрований на № АЕ9517АА; ЛАЗ-5256 № 17308АА 
(6624ДНУ) (інв. № 510084), перереєстрований на № АЕ9517АА, що 
розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова, 210 та пере-
буває на балансі Товариства з додатковою відповідальністю «Дні-
пропетровське АТП 11228» (код ЄДРПОУ 03113615).

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 09.04.2020 № 12/01-118-РП прийнято рішення про при-
ватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної власності 
соціально-культурного призначення – їдальня № 11 з майном у 
кількості 4 одиниці, що розташований за адресою: Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, проммайданчик ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» та перебуває на балансі ПАТ «Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (код ЄДРПОУ 00191000).

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 13.04.2020 № 12/01-122-РП прийнято рішення про 
приватизацію шляхом продажу на аукціоні об’єкта державної влас-
ності – нежитлова будівля (літ. А-4) загальною площею 1 849,7 м2 з 
огорожею та замощенням, що перебуває на балансі ПрАТ «Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат» (код за ЄДРПОУ 00191023) та роз-
ташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 2А.

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення 
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 08.04.2020 № 12/01-113-РП внесені зміни до наказу 
регіонального відділення від 24.01.2020 № 12/01-47-РП в частині 
визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації держав-
ної власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
соціально-культурного призначення – клуб металургів літ. А-1, на-
віс літ. а-1, сарай літ. Б-1, ґанки № 1, 2, 3, 4, 5, 6 загальною площею 
1230,0 м2, тротуар літ. І, що розташований за адресою: Дніпропе-
тровська обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 189 та перебуває на 
балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 
05393043), шляхом продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях від 08.04.2020 № 12/01-114-РП внесені зміни до наказу ре-
гіонального відділення від 24.01.2020 № 12/01-44-РП в частині ви-

значення способу приватизації об’єкта малої приватизації державної 
власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта дер-
жавної власності – нежитлова будівля літ. А-1 з підвалом літ. під А-1, 
прибудови літ. а-1, а1-1, ґанки літ. а, а1 загальною площею 189,6 м2, 
навіс літ. Б, що розташований за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Коваленка, 4 та перебуває на балансі ПАТ «Дні-
провський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), 
шляхом продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях від 08.04.2020 № 12/01-115-РП внесені зміни до наказу регіональ-
ного відділення від 24.01.2020 № 12/01-48-РП в частині визначення 
способу приватизації об’єкта малої приватизації державної власнос-
ті, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної 
власності – нежитлова будівля літ. А-1 загальною площею 423,8 м2 
з підпірною стінкою № 1, ґанком № 2, тротуаром І, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 5 
та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат» 
(код за ЄДРПОУ 05393043), шляхом продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 08.04.2020 №12/01-116-РП внесені зміни до наказу 
регіонального відділення від 24.01.2020 № 12/01-45-РП в частині 
визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації держав-
ної власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – нежитлова будівля літ. А-1 (у складі: прибудо-
ви літ. А1-1, А2-1, а-1, вхід в підвал літ. а1-1, ґанок літ. а) загальною 
площею 388,0 м2, що розташований за адресою: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Соборна, 16А та перебуває на балансі ПАТ 
«Дніпровський металургійний комбінат» (код за ЄДРПОУ 05393043), 
шляхом продажу на аукціоні.

ІНФОРМАЦІЯ 
про внесення змін до наказу про прийняття рішення  
про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях від 08.04.2020 № 12/01-117-РП внесені зміни до наказу 
Регіонального відділення від 24.01.2020 № 12/01-46-РП в частині 
визначення способу приватизації об’єкта малої приватизації держав-
ної власності, а саме: прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
державної власності – нежитлова будівля літ. А-1 площею 178,5 м2, у 
складі: прибудова літ. а-1, ґанок літ. а, склад літ. Б, що розташований 
за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, Прохідний тупик, 
6 та перебуває на балансі ПАТ «Дніпровський металургійний комбі-
нат» (код за ЄДРПОУ 05393043) шляхом продажу на аукціоні.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та тЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію 
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській об-
ластях від 09.04.2020 № 91 прийнято рішення про приватизацію 
шляхом викупу покупцем, що єдиний подав заяву на участь в аук-
ціоні зі зниженням стартової ціни з продажу окремого майна – не-
житлової будівлі (ветлікарні) загальною площею 28,2 м2 за адресою: 
Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с. Лучинці, вул. Шевчен-
ка, 51а.

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАтСЬКА  
та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного май-

на України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях від 
10.04.2020 № 00563 прийнято рішення про приватизацію об’єкта 
малої приватизації державної власності: окремого майна – групи 
інвентарних об’єктів у складі: адмінбудинок, Б, площею 641,5 м2; 
хата-читальня, В, площею 117,0 м2; прохідна, Г, площею 8,0 м2; ад-
мінбудинок № 2, Д, площею 227,0 м2; центральний склад, Е, площею 
247,0 м2; перфораційна лабораторія, столярний цех, Ж, площею 
336,6 м2; склад радіоактивних джерел Л, площею 21,9 м2; склад ра-
діоактивних джерел, Н, площею 12,1 м2; приміщення намагнічення 
кабелів, П, площею 41,1 м2; ремонтні цехи, С, площею 740,9 м2; ла-
бораторія, Т, площею 118,3 м2; камера високого тиску, Ф, площею 
62,4 м2; цех для випробування пластів на трубах, Є, площею 93,0 м2; 
котельня, Х, площею 70,4 м2; кладови-склади, У, площею 108,3 м2; 
контрольно-технічний пункт, Щ, площею 4,9 м2; вбиральня, Ш; ав-
тозаправка, Ю, площею 3,8 м2; склад масел, Я, площею 39,0 м2 за 
адресою: Львівська обл., м. Стрий, вул. Лесіва Я., 10, що перебуває 
на балансі Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в 
свердловинах державного геофізичного підприємства «Укргеофізи-
ка» (ЄДРПОУ 01432776), шляхом продажу на аукціоні з умовами.

ПОЛтАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСтІ 
ІНФОРМАЦІЯ 
про прийняття рішення про приватизацію
 Наказом Регіонального відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях від 07.04.2020 № 464 
прийнято рішення про приватизацію об’єкта державної власності 
малої приватизації, окремого майна – групи інвентарних об’єктів у 
складі: будівля колишнього будинку ветеранів, Літ.«А-1,а,а1», загаль-
ною площею 192,5 м2; кухня, Літ. «Б-1», загальною площею 37,8 м2; 
сарай, Літ. «В-1», загальною площею 8,6 м2; погріб, Літ.«Г», загаль-
ною площею 8,5 м2; колодязь № 1, що розташовані за адресою: Пол-
тавська обл., Хорольський р-н, с. Вергуни, вул. Рибальська, 29а та 
перебувають на балансі СВК «Перемога» (код ЄДРПОУ 05423113), 
шляхом продажу на аукціоні з умовами.

прийнято рішення про приватизацію





17відомості
приватизації

№ 17 (1297) 15 квітня 2020 року

ВІННИЦЬКА та ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Вінницькій та Хмельницькій областях про 
оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

  1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудова-
ного приміщення № 16 площею 59,2 м2 у підвалі соціально-
побутового корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Вінницького 
обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова, 
135а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – Підприємство «Системні рішення», за-
сноване на власності Вінницької обласної громадської організації 
інвалідів «Самодопомога».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостро-
кових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 1 частина 
приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.01.2017: відновна – 30527,00 грн; залишкова – 
13530,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.03.2020.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення 

(№ 14, № 15, част. № 16 – 13,2 м2, № 17) загальною площею 
74,8 м2 у прим. № 1 підвалу соціально-побутового корпусу 
(літ. А), що перебувають на балансі Вінницького обласного відді-
лення Фонду соціального захисту інвалідів.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Вінниця, вул. Пирогова, 
135а.

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продовження строку дії договору оренди.

Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях, (0432) 
67-52-17, vinnytsia@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки – Підприємство «Системні рішення», за-
сноване на власності Вінницької обласної громадської організації 
інвалідів «Самодопомога».

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів, незавершеного будівництва, довгостроко-
вих фінансових інвестицій, нематеріальних активів): 3 приміщення, 
1 частина приміщення.

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного 
будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних 
активів станом на 01.01.2017: відновна – 38571,00 грн; залишкова – 
17096,00 грн.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення, частини буді-
вель.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки: 2,0 тис. грн.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 
31.03.2020.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державно-
го майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання ро-
біт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 
до Положення);

підтвердних документів (заява про участь у конкурсі з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 
4 до Положення); інформація про претендента (додаток 5 до По-
ложення).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та (або) 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента пода-
ються за встановленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календарних 
днів від дати підписання договору на проведення незалежної оцін-
ки майна.

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті шля-
хом поштового відправлення на адресу: 21018, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10 або безпосередньо до приймальні регіонального відділення 
до 16.00 23.04.2020 (включно).

На конверті слід зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності», а також зазначити назву, адресу об’єкта оцінки 
та назву суб’єкта оціночної діяльності, який подає заяву.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться 29.04.2020 о 10.00 у Регіональному 
відділенні Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях за адресою: 21018, м. Вінниця, вул. Го-
голя, 10. Телефон для довідок 67-26-08.

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-36-36КонКУрси з відборУ сУб’ЄКтів оціноЧної діялЬності

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Вінницькій та 
Хмельницькій областях про проведення конкурсів 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені з метою надання послуг з оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: будівля майстерні загаль-
ною площею 420,5 м2.

Балансоутримувач – Державне підприємство «Сільськогосподар-
ське підприємство «Хмельницьке».

Місцезнаходження об’єкта: с. Цвітоха, Славутський р-н, Хмель-
ницька обл., 30014.

Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 
оренди.

Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-
56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.

Дата оцінки – 30.04.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – МКП «Інтек – Сервіс».
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є 

окремі будівлі (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: приміщення гаража пло-

щею 62,7 м2 в будівлі гаражів.
Балансоутримувач – Регіональний офіс водних ресурсів у Хмель-

ницькій області.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Сіцінського, 26а, м. Хмельниць-

кий, 29000.
Мета проведення незалежної оцінки – продовження договору 

оренди.
Телефон та електронна адреса замовника конкурсу: (0382) 79-

56-16; khmelnytskyi@spfu.gov.ua.
Дата оцінки – 30.04.2020.
Строк виконання робіт – не більше 5 календарних днів.
Замовник робіт з оцінки – Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях.
Особа-платник робіт з оцінки – ФОП Мацібора Анатолій Васи-

льович.
Подібними об’єктами відповідно до додатка 2 до Положення є при-

міщення, частини будівель (виробничо-складська нерухомість).
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки – 1,7 тис. грн.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-

тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підста-
ві чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передба-
чено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 
1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах 
цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, не-
рухомості), у т. ч. земельних ділянок, та майнових прав на них».

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати кон-
курсну документацію, оформлену відповідно до п. 5 Розділу 2 
Положення, а саме:

1) підтвердні документи: заява про участь у конкурсі за встановле-
ною формою (додаток 4 до Положення), інформація про претендента 
(додаток 5 до Положення);

2) документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцін-
ки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та 
оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та 
підписання звіту про оцінку майна (додаток 3 до Положення);

3) конкурсна пропозиція претендента подається в окремому запе-
чатаному конверті і має містити пропозиції щодо ціни надання послуг 
з оцінки з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно з 
законом, калькуляції витрат, пов’язаних з наданням таких послуг, а 
також строку виконання робіт.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: каб. № 10, 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013. Телефони для довідок: 
(0382) 72-09-45 (приймальня), 79-56-16.

Конкурсна документація подається до відділу інформаційного 
забезпечення, адміністративно-господарської роботи та роботи зі 
ЗМІ Управління забезпечення реалізації повноважень у Хмельницькій 
області РВ ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях за чотири 
робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

Конкурси відбудуться через 14 днів після опублікування цієї ін-
формації о 10.00 в Управлінні забезпечення реалізації повноважень 
у Хмельницькій області Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях за адресою: 
вул. Соборна, 75, м. Хмельницький, 29013.

ДНІПРОПЕтРОВСЬКА, ЗАПОРІЗЬКА  
та КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта оцінки: комунікаційна площадка загальною 
площею 89,1 м2.

Балансоутримувач: Дніпровський Національний університет 
ім. О. Гончара.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Казакова, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ТОВ «Воднолижний клуб «Сентоза».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчики та замощення.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною 

площею 22,0 м2.
Балансоутримувач: ДУ «УкрДержНДІ МСПІ МОЗ України».
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пров. Ф. Макарев-

ського, 1а.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ФОП Соя О. В.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини буді-

вель.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.

 3. Назва об’єкта оцінки: приміщення № 1 гаража (літера 1).
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 

буд. 97б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-

тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Балансоутримувач: Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Ів-
ченка.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ФОП Ржавсков А. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

29.02.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини при-

міщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 4. Назва об’єкта оцінки: основні засоби, довгострокові біо-

логічні активи, інші необоротні матеріальні активи, нематері-
альні активи, оборотні матеріальні засоби (запаси) цілісного 
майнового комплексу дитячого оздоровчого табору «Аіст».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Макарова, 24б.

Мета проведення незалежної оцінки: відображення результатів 
незалежної оцінки в бухгалтерському обліку підприємства.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРДЯНСЬК 
ТУР».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.03.2020.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: необоротні активи суб’єкта 
господарювання.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 36,0 тис. грн.
 5. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщен-

ня IV (частини приміщень з № 4 до № 11 включно, з № 37 до 
№ 39 включно) першого поверху будівлі (літ. А-2) загальною 
площею 249,1 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська/Покровська, 8/28.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продо-
вження договору оренди.

Балансоутримувач: Комітет з фізичного виховання та спорту Мі-
ністерства освіти і науки України.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ФОП Комаренко О. Г.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини при-

міщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,4 тис. грн.
 6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 33,4 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі 
за адресою: Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Поповкіна, 
35, що перебувають на балансі Управління Державної казначейської 
служби України у Новомиргородському районі Кіровоградської об-
ласті.

Найменування балансоутримувача: Управління Державної каз-
начейської служби України у Новомиргородському районі Кірово-
градської області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Ново-
миргород, вул. Поповкіна, 35.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при про-
довженні договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.03.2020.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: ФОП Агєєв Юрій Володимирович.
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини при-

міщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,0 тис. грн.
 7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною 

площею 109,16 м2 на першому поверсі адмінбудівлі за адресою: 
Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Соборна (Леніна), 43, що 
перебувають на балансі Управління ДКСУ у Новоукраїнському районі 
Кіровоградської області.

Найменування балансоутримувача: Управління ДКСУ у Новоукра-
їнському районі Кіровоградської області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Ново-
українка, вул. Соборна (Леніна), 43.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати при про-
довженні договору оренди.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 
31.03.2020.

Замовник – Регіональне відділення Фонду державного майна 
України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській об-
ластях.

Платник: АТ КБ «Приватбанк».
Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини при-

міщень.
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-

ки – 2,0 тис. грн.
Учасникам конкурсу потрібно подати до регіонального від-

ділення конкурсну документацію, а саме:
заяву про участь у конкурсі за встановленою формою;
конкурсну пропозицію;
документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 

разом із заповненою інформацією щодо досвіду за встановленою 
формою;

інформацію про претендента за встановленою формою.
Копії документів, які подаються до регіонального відділення, ма-

ють бути завірені підписом керівника СОД.
Конкурсний відбір буде здійснюватися відповідно до Положен-

ня про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвер-
дженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190, зі змінами, внесеними наказами Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47 та від 11.02.2020 № 227.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті і має містити пропозиції щодо вартості надання послуг, 
калькуляції витрат, пов’язаних з наданням послуг, та терміну надан-
ня послуг у календарних днях.
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Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом документів, що в ньому містяться, та відміткою на конверті «На 
конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» до відділу докумен-
тального забезпечення та контролю за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Центральна, 6, кімн. 10 до 24 квітня 2020 р. (включно).

Конкурс відбудеться 30.04.2020 об 11.00 у регіональному 
відділенні за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Центральна, 6, 
к. 37.

Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 49000, 
м. Дніпро, вул. Центральна, 6, телефон для довідок (056) 744-11-51.

Електронна адреса замовника конкурсу: dnipro@spfu.gov.ua.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА, ЧЕРНІВЕЦЬКА  
та тЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Івано-Франківській, Чернівецькій та 
Тернопільській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди

 1. Частина приміщень загальною площею 114,1 м2 на пер-
шому поверсі старого навчального корпусу, що обліковується 
на балансі Богородчанського професійного будівельного ліцею, за 
адресою: Івано-Франківська область, смт Богородчани вул. Шев-
ченка, 59.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях.

Платник оцінки – ФОП Рожак Галина Василівна.
 2. Частина приміщень загальною площею 38,5 м2 на дру-

гому поверсі адмінбудівлі, що обліковується на балансі Прикар-
патського національного університету імені Василя Стефаника, за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Степана Бандери, 1.

Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-

тості об’єкта оренди для продовження договору оренди.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопіль-
ській областях.

Платник оцінки – Повне товариство виробничо-комерційна фірма 
«Білич і Свобода».

Конкурсна документація подається у запечатаному конверті 
і складається із:

1) конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 
зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом;

2) документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт 
з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та під-
писання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної 
ділянки) (додаток 3 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного май-
на України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47);

3) підтвердних документів.
На конверті слід зазначити «На конкурс з відбору суб’єктів оціноч-

ної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого 
буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та 
найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізич-
ної особи – підприємця, який подає конкурсну документацію.

Максимальна ціна надання послуг з оцінки об’єкта, що буде роз-
глядатись конкурсною комісією під час обрання переможця не по-
винна перевищувати 4500 грн.

Строк надання послуг з оцінки об’єктів не повинен перевищувати 
5 календарних днів.

Інформація про подібні до об’єкта оцінки об’єкти наведена в до-
датку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної ді-
яльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 
від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд 
конкурсної комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (додаток 5 до Положення);
копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення 
кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних діля-
нок (подаються у разі проведення конкурсу з метою виконання робіт 
з експертної грошової оцінки земельних ділянок).

Копії документів, що подаються до регіонального відділення, по-
винні бути завірені належним чином.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу: до участі в конкурсі 
з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені пре-
тенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної ді-
яльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, 
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», якими 
передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за 
напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, 
що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників кон-
курсу, передбаченим пунктом 12 розділу ІІ Положення.

У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет 
документів або подана ним конкурсна документація є неповною, 
комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до 
участі в конкурсі. Претендент має право відкликати свою заяву до 
дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голо-
ву комісії.

Конкурсну документацію слід подавати до канцелярії Регіонально-
го відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській 
області за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення кон-
курсу (включно).

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації о 10.00 у приміщенні Регіональ-
ного відділення Фонду державного майна України по Івано-
Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях за 
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, каб. 310, 
телефон для довідок 55-31-39.

Комісія з відбору суб’єктів оціночної діяльності та робоча група 
знаходяться за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 48, 
телефон для довідок 55-31-39.

КИЇВСЬКА, ЧЕРКАСЬКА та ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Чернігівській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Київській, Черкаській 
та Чернігівській областях про уточнення інформації 
щодо оголошеного конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта оренди

В інформації про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціноч-
ної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів оренди, опублікованій в газеті «Відомості приватизації» від 
25 березня 2020 року № 14 (1294) на стор. 21, назву об’єкта оцінки 
№ 4 слід читати: «нежитлові приміщення будівлі магазину «Ліс-
ний» площею 1043,8 м2.». 

ЛЬВІВСЬКА, ЗАКАРПАтСЬКА та ВОЛИНСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єкта приватизації державної 
власності

 Назва об’єкта оцінки: окреме майно – група інвентарних 
об’єктів у складі: водонапірна башня 13,2 м2, будівля артезі-
анської свердловини площею 20,2 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Львівська область, м. Золочів, 
вул. Львівська, 50.

Найменування балансоутримувача об’єкта оцінки: Відкрите акці-
онерне товариство «Ремсервіс».

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою його приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами.

Телефон замовника конкурсу (032) 261-62-14 (відділ малої при-
ватизації).

Електронна адреса замовника конкурсу: lviv@spfu.gov.ua.
Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-

цю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

30.04.2020.
Платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав-

ного майна України по Львівській області, Закарпатській та Волин-
ській областях.

Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта – 3000 
грн.

Подібними до об’єкта оцінки будуть вважатися: споруди вироб-
ничого призначення.

Під час обрання переможця конкурсною комісією буде розгля-
датися рекомендована максимальна ціна надання послуг з оцінки 
майна, що склалася в II півріччі 2019 року, відповідно до листа Фонду 
державного майна України від 15.06.2016 № 10-36-11307 та доповне-
ння до нього (лист Фонду державного майна України від 18.02.2020 
№ 10-59-3173).

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 15.01.2016 за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду дер-
жавного майна України від 16.01.2018 № 47) (далі – Положення).

Замовник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській об-
ластях (79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3).

До участі в конкурсі будуть допускатися претенденти, які діють 
на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та 
спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, 
та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які бу-
дуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна (згідно з інформацією про подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення), 
інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 
2 – 5 до Положення формами.

Конкурсна пропозиція претендента подається у запечатаному 
конверті шляхом поштового відправлення або до відділу докумен-
тального забезпечення та адміністративно-господарської роботи за 
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3 з описом документів, що 
містяться у конверті, і має містити пропозиції щодо ціни виконання 
робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також 
строку виконання робіт (у календарних днях) по кожному об’єкту 
оцінки окремо. На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності».

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волин-
ській областях о 12.00 через 14 днів з дня опублікування цієї 
інформації за адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3.

Документи приймаються Регіональним відділенням Фонду дер-
жавного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 
областях не пізніше ніж за чотири робочих дні до дати проведення 
конкурсу. Телефони для довідок: (032) 255-41-71, 255-38-55.

ПОЛтАВСЬКА та СУМСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Полтавській та Сумській областях про 
оголошення конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки майна

 1. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 378,8 м2.
Місцезнаходження об’єкта: Сумська область, смт Недригайлів, 

вул. Шмідта, 28.
Балансоутримувач: Державний професійно-технічний навчальний 

заклад «Недригайлівське вище професійне училище».
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ «КОМТЕПЛОЕНЕРГО».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.

 2. Назва об’єкта: нежитлове приміщення площею 92,6 м2.
Місцезнаходження об’єкта: вул. Степового Фронту, 46, м. Пол-

тава.
Балансоутримувач: Професійно-технічне училище № 31 м. Пол-

тава.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості з метою продовження 

дії договору оренди.
Запланована дата оцінки: 31.03.2020.
Строк виконання робіт: 5 календарних днів (у разі необхідності – 3 

календарних дні для доопрацювання звіту).
Замовник робіт: Регіональне відділення Фонду державного майна 

України по Полтавській та Сумській областях.
Платник виконаних робіт: ТОВ Фірма «Фієста».
Основні ознаки подібності об’єкта оцінки: приміщення, частини 

будівель.
Додаткові ознаки подібності об’єкта оцінки: виробнича, 

виробничо-складська або складська нерухомість.
Максимальна вартість надання послуг з оцінки майна становить 

4 500,00 грн.
Учасникам конкурсів потрібно подати до конкурсної комісії до-

кументи, які мають відповідати вимогам Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу 
від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на під-
ставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими пе-
редбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки 
майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 
напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учас-
ників конкурсу, передбаченим розділом ІІ Положення.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформ-
лення та подання містяться у І, ІІ, ІІІ розділах Положення та додатках 
до нього.

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-
ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, 
встановленими в додатках 3 – 5 Положення.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково 
зазначати загальну вартість робіт, у тому числі ПДВ. За результатами 
аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України 
від 18.02.2020 № 10-59-3173.

Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися кон-
курсною комісією як максимальна під час обрання переможця. Кон-
курсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

Конкурсну документацію слід подавати до відділу фінансово-
бухгалтерської роботи та управління матеріальними ресурсами Регіо-
нального відділення Фонду державного майна України по Полтавській 
та Сумській областях за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Леніна), 
1/23, м. Полтава, 36014 (кімн. 415) до 24.04.2020 включно.

Конкурси відбудуться у Регіональному відділенні Фонду дер-
жавного майна України по Полтавській та Сумській областях 
30.04.2020 о 10.00 за адресою: вул. Небесної Сотні (вул. Ле-
ніна), 1/23, м. Полтава, 36014.

Робоча група знаходиться за адресою: вул. Небесної Сотні 
(вул. Леніна), 1/23, м. Полтава, 36014, 4-й поверх, кімн. 417.

Телефон для довідок (0532) 56-27-32

РІВНЕНСЬКА та ЖИтОМИРСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Житомирській області Регіонального відділення 
Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях про оголошення конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть 
залучені до проведення незалежної оцінки майна

 Найменування об’єкта оцінки № 1: нежитлові приміщення 
площею 856,7 м2 будівлі торговельно-промислового комплексу,  
що перебуває на балансі Концерну «Військторгсервіс».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Новоград-
Волинський, вул. Леваневського, 22.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати з метою продовження дії до-
говору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт 
з оцінки – ТОВ «Пролісок».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 2: нежитлові приміщення 

площею 40,5 м2 одноповерхової будівлі, що перебувають на ба-
лансі Державної установи «Житомирський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Європейська, 49.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ПП фірма «Санітас».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 3: нежитлове приміщення 

площею 6,0 м2 на першому поверсі адміністративної будівлі, 
що перебуває на балансі Головного управління ДПС у Житомир-
ській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Б. Хмельницького, 24а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ФОП Романович В. І.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 4: нежитлові приміщення 

площею 53,6 м2 на першому поверсі будівлі (літ. А-2), що пе-
ребувають на балансі Бердичівського управління Державної казна-
чейської служби України.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: Житомирська обл., м. Берди-
чів, вул. Чорновола, 9.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ТОВ «Будівельно-монтажне управління 2014».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.
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Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 5: нежитлові приміщення 

площею 75,7 м2 на цокольному поверсі будівлі, що перебуває на 
балансі Житомирського професійного політехнічного ліцею.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Володимир-
ська, 16.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ПП фірма «Імпорттехносервіс».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 6: нежитлове приміщення 

площею 17,8 м2 на 7-му поверсі адміністративної будівлі, що 
перебуває на балансі Головного управління статистики у Житомир-
ській області.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. М. Сцібор-
ського, 6а.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ФОП Сухомлин О. М.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 7: нежитлове приміщення 

(кабінет) площею 22,2 м2 в адміністративній будівлі (літ. А), що 
перебуває на балансі Державного підприємства «Житомирторф».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бер-
дичівська, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ФОП Коломєєць О. А.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.
 Найменування об’єкта оцінки № 8: нежитлове приміщення 

(кабінет) площею 16,4 м2 першого поверху адміністративної 
будівлі (літ. А), що перебуває на балансі Державного підприємства 
«Житомирторф».

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Житомир, вул. Велика Бер-
дичівська, 25.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вар-
тості з метою продовження дії договору оренди.

Дата оцінки: 30.04.2020.
Замовник оцінки – Регіональне відділення Фонду державного май-

на України по Рівненській та Житомирській областях; платник робіт з 
оцінки – ТОВ «Житомирський центр науково-технічної інформації».

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки під час обрання пере-
можця – 2500,00 грн.

Подібні для об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини буді-
вель.

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюва-
тися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 і зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 15 січня 2016 року за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого  
в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 року за № 198/31650) 
(далі – Положення).

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності – 
суб’єкти господарювання, які діють на підставі чинних сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності за відповідними напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсі (учасників конкурсу) 
викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, 
порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, 
зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ, та додатках до нього.

Конкурсна документація претендента складається з:
конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій 

зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях). Про-
позиція щодо ціни надання послуг з оцінки подається з урахуванням 
усіх податків, які сплачує претендент згідно із законом; документів 
щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із запо-
вненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності 
та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки 
майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання 
звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки); 
підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

інформація про претендента.
Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяль-

ності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 
залучені до надання послуг з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановле-
ними в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Строк виконання робіт не повинен перевищувати 5 календар-
них днів.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з 
описом документів шляхом поштового відправлення на адресу: 
м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 20 або до каб. 401 Управління забезпе-
чення реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Жи-
томирській областях за чотири робочих дні до оголошеної дати про-
ведення конкурсу (включно) до 15.00. На конверті потрібно зробити 
відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також 
зазначити найменування об’єкта оцінки та назву суб’єкта оціночної 
діяльності, який подає конкурсну документацію.

Конкурс відбудеться через 15 календарних днів з дня опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Управлінні забезпечення 
реалізації повноважень у Житомирській області Регіонального 
відділення Фонду державного майна України по Рівненській та 
Житомирській областях за адресою: м. Житомир, вул. С. Ріхте-
ра, 20 (контактний номер телефону (0412) 42-04-18).

ХАРКІВСЬКА, ДОНЕЦЬКА та ЛУГАНСЬКА ОБЛАСтІ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях про оголошення конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів державної власності

 1. Найменування об’єкта оцінки: об’єкт малої приватизації, 
окреме майно – адміністративна будівля загальною площею 
380,0 м2.

Балансоутримувач: Головне управління статистики у Харківській 
області, код за ЄДРПОУ 02362629.

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого 
оцінюється: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39 г.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта. Об’єкт підлягає приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Замовник та платник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фон-
ду державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (057) 700-75-60, електронна адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним об-
ліком (основних засобів): 1 (один) – адміністративна будівля під 
літ. «А-1Н» загальною площею 380,0 м2 з ґанком під літ. «а».

Балансова залишкова вартість основних засобів (за останній звіт-
ний період – 01.01.2020): 0.

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього: інформація відсутня.
Місце розташування земельної ділянки (ділянок): Харківська обл., 

м. Ізюм, вул. Старопоштова, 39г.
Цільове призначення земельної ділянки (ділянок): інформація 

відсутня.
Правовий режим земельної ділянки (ділянок): правовстановлюючі 

документи на земельну ділянку не оформлені.
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за на-

явності): інформація відсутня.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю (так, ні): ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – дата ін-

вентаризації.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 5,0 тис. грн.
Строк надання послуг з оцінки: не більше 10 календарних днів.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

окремих будівель, зокрема, порівняної площі.
  2. Найменування об’єкта оцінки: нежитлові приміщення 

на першому поверсі Південної трибуни стадіону «Металіст», 
літ. «В-3», загальною площею 21,23 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Таран В. Є.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,2 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 3. Найменування об’єкта оцінки: частина нежитлового при-

міщення – площею 45,4 м2 на першому поверсі та частина не-
житлового приміщення – площею 26,0 м2 на третьому поверсі 
Південної трибуни стадіону «Металіст», літ. «В-3», загальною 
площею 71,4 м2.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Харків, вул. Плеханівська, 65.
Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 

для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду дер-
жавного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській об-
ластях, телефон/телефакс (057) 700-03-14, електронна адреса: 
kharkiv@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: ФОП Степанов А. Є.
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,7 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
 4. Найменування об’єкта оцінки: нежитлове приміщення га-

ражів для автомобілів площею 21,5 м2 (інв. № 1013100024), що 
перебуває на балансі Державного закладу «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», код за ЄДРПОУ 02125131.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: 92703, Луганська обл., м. Ста-
робільськ, пл. Гоголя, 1.

Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди з 
метою продовження договору оренди.

Замовник послуг з оцінки: Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Луганській області Регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Харківській, Донецькій та Луганській 
областях, телефон/телефакс (06452) 4-23-68, електронна адреса: 
lugansk@spfu.gov.ua.

Платник робіт з оцінки: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Наявність об’єктів, що містять державну таємницю: ні.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 

31.03.2020.
Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки – 2,63 тис. грн.
В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки 

приміщень, частин будівель.
Конкурсний відбір відбудеться за процедурою, встановленою По-

ложенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, за-
твердженим наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 
№ 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 
16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20.02.2018 за № 198/31650) (далі – Положення).

До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які ді-
ють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих 
відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», якими передбачено про-
вадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки 
майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають 
об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаче-
ним п.12 розділу ІІ Положення.

Претендентам на участь у конкурсі потрібно подати конкурс-
ну документацію на об’єкт оцінки в запечатаному конверті, яка 
складається з:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, щодо 
вартості надання послуг з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з 
наданням таких послуг, а також строку їх виконання у календарних 
днях (не більше ніж 5 календарних днів). У своїх конкурсних пропо-
зиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість 
надання послуг з оцінки з урахуванням усіх податків, що сплачуються 
претендентом згідно із законом;

документів щодо практичного досвіду надання послуг з оцінки 
разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної 
діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 
оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (згідно з додат-
ком 3 до Положення);

підтвердних документів.

До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:
заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 

за встановленою формою (згідно з додатком 4 до Положення);
письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 

спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з держав-
ною таємницею, і залучається претендентом (за потреби);

інформація про претендента (згідно з додатком 5 до Положення).
Місцезнаходження конкурсної комісії та робочої групи: 61057, 

м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 (5-й поверх). Телефон для 
довідок (057) 700-77-19.

Конкурс відбудеться через 14 календарних днів після опу-
блікування цієї інформації об 11.00 в Регіональному відділенні 
Фонду державного майна по Харківській, Донецькій, та Луган-
ській областях за адресою: 61057, м. Харків, майдан Театраль-
ний, буд. 1 (5-й поверх).

Конкурсна документація подається шляхом поштового відправ-
лення на адресу Регіонального відділення Фонду державного май-
на України по Харківській, Донецькій та Луганській областях: 61057, 
м. Харків, майдан Театральний, буд. 1 або безпосередньо до пошто-
вої скриньки для кореспонденції (м. Харків, майдан Театральний, 
буд. 1, 1-й поверх, біля поста охорони, час виїмки кореспонденції: 
9.15 та 14.00) не пізніше ніж за чотири робочих дні до оголошеної 
дати проведення конкурсу (включно). На конверті слід зазначити 
«На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазна-
чити дату опублікування інформації про оголошення конкурсу; на-
зву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір 
суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або 
прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця, який подає 
конкурсну документацію.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСтЬ, АРК та м. СЕВАСтОПОЛЬ

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі 
про оголошення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна

Замовник послуг з оцінки: Регіональне відділення Фонду держав-
ного майна України в Херсонській області, АРК та м. Севастополі.

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості для розрахунку орендної плати при продовженні договору 
оренди.

Запланована дата оцінки: 30.04.2020.
 Об’єкт: частина приміщення площею 10,0 м2 на першому 

поверсі будівлі навчального корпусу № 3, що перебуває на балан-
сі Херсонського національного технічного університету, за адресою: 
м. Херсон, Бериславське шосе, 22.

Платник: Приватна виробничо-комерційна фірма «ІРИНА».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єкта оцінки: приміщення (частини приміщень) для розміщення 
об’єктів торгівлі.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,2 тис. грн.
 Об’єкт: частина приміщення технічного поверху площею 

5,2 м2, частина даху площею 10,0 м2 в гуртожитку № 3, що пе-
ребуває на балансі Херсонського національного технічного універ-
ситету, за адресою: м. Херсон, вул. Миру, 44.

Платник: Приватне акціонерне товариство «ВФ УКРАЇНА».
Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є подібними 

до об’єкта оцінки: приміщення, конструктивні частини будівель для 
розміщення передавальних пристроїв.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 2,4 тис. грн.
 Об’єкт: склад нафтопродуктів площею 165,9 м2, що пере-

буває на балансі Новотроїцького управління водного господарства за 
адресою: Херсонська обл., Новотроїцький р-н, с. Громівка, а саме: на-
віс – 90,9 м2; бетонний майданчик – 75,0 м2; ємкість 50 м3 – 1 шт.; єм-
кість 10 м3 – 3 шт.; паливна колонка – 1 шт.; бензоколонка – 1 шт.

Платник: Фізична особа – підприємець Філенко Геннадій Гав-
рилович.

Об’єкти, що будуть розглядатися комісією як такі, що є поді-
бними до об’єкта оцінки: комплекси будівель та споруд виробничо-
складського призначення.

Очікувана найбільша ціна послуг з оцінки: 4,6 тис. грн.
Для участі в конкурсі претенденти подають конкурсну доку-

ментацію відповідно до наказу Фонду державного майна України від 
31.12.2015 № 2075 «Про затвердження Положення про конкурсний 
відбір суб’єктів оціночної діяльності», зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 15.01.2015 за № 60/28190 (в редакції наказу Фонду 
державного майна України від 16.01.2018 № 47), в запечатаному 
конверті з описом підтвердних документів, а саме:

заяву про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
за встановленою формою (додаток 4 до Положення);

письмову згоду керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має 
дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємни-
цею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформацію про претендента (додаток 5 до Положення);
пропозиції щодо вартості надання послуг з оцінки, з урахуванням 

усіх податків, які сплачує претендент та строку виконання робіт (не 
більше 5 календарних днів), запечатаних в окремому конверті;

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки, 
складені за порядком згідно із заповненою інформацією щодо до-
свіду претендента та оцінювачів (додаток 3 до Положення), які будуть 
залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про 
оцінку майна (загальний стаж професійної діяльності з оцінки май-
на не менше ніж 3 роки, наявність кваліфікаційного свідоцтва за на-
прямом оцінки «Оцінка об’єктів в матеріальній формі», спеціалізація 
1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у 
тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»). Докумен-
ти щодо практичного досвіду, які будуть складені не за порядком, 
розглядатися не будуть.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з опи-
сом підтвердних документів, що містяться в конверті. На конверті слід 
зробити відмітку «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», 
а також зазначити назву об’єкта, на який подано заяву про участь у 
конкурсі, та назву суб’єкта господарювання, який подає заяву.

Конкурсна документація приймається за чотири робочих дні до 
оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Хер-
сон, просп. Ушакова, 47, кімн. 222.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається.

Конкурс відбудеться в Регіональному відділенні Фонду дер-
жавного майна України в Херсонській області, АРК та м. Севас-
тополі за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 47, кімн. 225 о 
14.00 через 18 днів після опублікування цієї інформації, теле-
фон для довідок (0552) 22-44-44.
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ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 15.01.2020

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки
СОД – перемо-

жець

термін 
виконан-
ня, ка-

лендар-
них днів

Вартість 
вико-
нання 
ро-

біт, грн
1 Частина нежитлового 

приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

1,5 м. Київ, вул.  О. 
Гончара, 55а 
(літ. «А»)

ФОП Чебаков 
О. І.

2 3600

2 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

2,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1, 
корпус № 1

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 4500

3 Нежитлове приміщення 90,8 м. Київ, вул.  Пред-
славинська, 34

тОВ «Компанія 
«Експерт Консал-
тинг»

2 3800

4 Нежитлові приміщен-
ня – частина пам’ятки 
архітектури 

74,1 м. Київ, вул.  Лавр-
ська, 9, корпус 
№ 21

ФОП Чебаков 
О. І.

2 3900

5 Нежитлові приміщен-
ня – об’єкт культурної 
спадщини

131,0 м. Київ, вул.  Хре-
щатик, 34

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 4900

6 Частина нежитлового 
приміщення

25,0 м. Київ, вул.  Ло-
моносова, 33/43 
(літ. «1А»)

тОВ «Фінансова 
будівельна ком-
панія «Фіско»

2 3500

7 Нежитлове приміщення 11,4 м. Київ, вул.  Гар-
матна, 2

ПП «Фірма «Кон-
крет»

2 3200

8 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул.  Бор-
щагівська, 146

тОВ «Сарос» 2 3500

9 Склад-ангар (літ. «А») 327,7 м. Київ, просп. Бро-
варський, 1в

тОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 6100

10 Склад-ангар (літ. «А») 327,7 м. Київ, просп. Бро-
варський, 1в

тОВ «Сарос» 2 5990

11 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул.  Дегтя-
рівська, 49г

тОВ «Компанія 
“Експерт Консал-
тинг»

2 2600

12 Нежитлове приміщення 236,0 м. Київ, вул.  Є. Мі-
рошниченко, 10 

тОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 6100

13 Будівля павільйону 
№ 11

1220,5 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 1

тОВ «ГЕБОРА» 4 7500

14 Нежитлове приміщення 74,3 м. Київ, вул.  Дегтя-
рівська, 49

тОВ «Фінансова 
будівельна ком-
панія «Фіско»

2 4200

15 Частина нежитлового 
приміщення

9,0 м. Київ, вул.  Велика 
Васильківська, 73

ПП «Фірма «Кон-
крет»

2 3500

16 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул.  Лабо-
раторна, 5/17

тОВ «Ніка-
Експерт»

4 4800

17 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул.  Леван-
довська, 6

тОВ «Сарос» 2 3090

18 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 4

тОВ «Сарос» 2 3090

19 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 2

тОВ «Сарос» 2 3090

20 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. Лю-
бомира Гузара (Кос-
монавта Комарова), 
1, корпус № 8

ФОП Чебаков 
О. І.

2 2450

21 Нежитлові приміщення 
та частина даху

27,7 
(в т. ч. 
12,7 та 
15,0)

м. Київ, вул.  П. 
Орлика, 15

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 3400

22 Нежитлове приміщення 26,3 м. Київ, вул.  Осві-
ти, 4

тОВ «Сарос» 2 2890

23 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, просп. Ака-
деміка Глушкова, 2

тОВ «Сарос» 2 2590

24 Нежитлове приміщення 11,1 м. Київ, вул.  Ми-
хайлівська, 1/3

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 2950

25 Нежитлові приміщення 34,8 м. Київ, вул.  Смі-
лянська, 6

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 2950

26 Нежитлове приміщення 98,03 м. Київ, 
вул.  М. Бойчука, 42

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 3100

27 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул.  Д. 
Маккейна (І. Ку-
дрі), 31а

ФОП Чебаков 
О. І.

2 2450

28 Частина стіни нежитло-
вого приміщення

2,16 м. Київ, вул.  А. Це-
діка (Е. Потьє), 18

тОВ «Компанія 
«Експерт Консал-
тинг»

2 2600

29 Нежитлове приміщення 71,6 м. Київ, просп. Пе-
ремоги, 14

тОВ «Сарос» 2 3390

30 Частина нежитлового 
приміщення

33,58 м. Київ, вул.  Фіз-
культури, 1, корпус 
№ 6

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 3200

31 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул.  Гене-
рала Родимцева, 7

ФОП Чебаков 
О. І.

2 2450

32 Збірно-металеве 
сховище

300,0 м. Київ, вул.  Борис-
пільська, 181

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 3800

33 Нежитлові приміщення 49,0 м. Київ, вул.  Гар-
матна, 2

ФОП Чебаков 
О. І.

2 2450

м. КИЇВ 

ІНФОРМАЦІЯ 
Регіонального відділення Фонду державного майна 
України по м. Києву про оголошення конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності

Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 
здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву.
  1. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – 

лабораторно-експериментальний корпус.
Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Алма-Атинська, 8.
Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, основних 

засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, довгостро-
кових фінансових інвестицій: 1 099,828 тис. грн (відповідно до дого-
вору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва № 1010 
від 20.10.2004).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 12 500 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву.

 2. Об’єкт оцінки: об’єкт незавершеного будівництва – гос-
подарчий блок з градирнею.

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, просп. Академіка 
Глушкова, 42.

Балансова залишкова вартість нематеріальних активів, осно-
вних засобів, об’єктів незавершених капітальних інвестицій, дов-
гострокових фінансових інвестицій: 111 287 грн (відповідно до до-
говору купівлі-продажу об’єкта незавершеного будівництва № 902 
від 25.04.2003).

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 12 500 грн.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення вартості для 

здійснення приватизації об’єкта державної власності шляхом про-
дажу на аукціоні.

Замовник та платник робіт з оцінки: Регіональне відділення Фонду 
державного майна України по м. Києву.
 3. Об’єкт оцінки: нежилий будинок – сауна (літера «В») за-

гальною площею 51,7 м2, що перебуває на балансі філії «Холодо-
комбінат № 4» ПП «Рось» (зберігач).

Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Київ, вул. Білецького Ака-
деміка, 34.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємни-
цю: ні.

Орієнтовна дата оцінки: 30.04.2020.
Комісією не будуть розглядатися конкурсні пропозиції щодо ціни 

послуги з оцінки, що перевищують 6 000 грн.
Конкурси відбудуться 29 квітня 2020 року об 11.00 в Регіо-

нальному відділенні Фонду державного майна України по м. Ки-
єву за адресою: м. Київ, бульв. Шевченка, 50г.

Документи приймаються до 12.30 23 квітня 2020 року за адресою: 
м. Київ, бульв. Шевченка, 50г, кімн. 108.

Наявність об’єктів, відомості про які містять державну таємницю: ні.
Конкурсна документація претендента подається в запечатаному 

конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті, 
на кожний об’єкт оцінки окремо. Претенденти, які подали документи 
на конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності в одному конверті 
на всі об’єкти, до участі в конкурсному відборі допущені не будуть.

На конверті потрібно зробити відмітку «На конкурс з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, який відбудеться 29 квітня 2020 року», 
а також зазначити назву об’єкта оцінки та найменування суб’єкта 
оціночної діяльності, який подає заяву.

Конкурсні відбори суб’єктів оціночної діяльності будуть здійсню-
ватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оці-
ночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна 
України від 31.12.2015 № 2075 (у редакції наказу Фонду державного 
майна України від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 20.02.2018 за №198/31650 (далі – Положення).

До участі в конкурсах допускаються претенденти, які діють на 
підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими 
передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцін-
ки майна за відповідним напрямом та відповідною спеціалізацією в 
межах цього напряму.

Вимоги до претендентів для участі в конкурсах (учасників кон-
курсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до кон-
курсної документації, порядку її складання, оформлення та подання 
містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках 
до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які 
будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту 
про оцінку майна, інформація про претендента подаються за вста-
новленими в додатках 3 – 5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть вико-
ристовуватись ознаки подібності, наведені в додатку 2 до Положення.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її 
несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допус-
кається. Місцезнаходження комісії та робочої групи: м. Київ, бульв. 
Шевченка, 50г, телефон для довідок 281-00-32.

підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ  
та КІРОВОГРАДСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, 
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів, що відбувся 23.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення на цокольно-
му, третьому та четвертому поверхах загальною площею 1359,3 м2.

Ба лан со ут римувач: Державний архів Дніпропетровської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Михайла Грушев-

ського, 89.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова біблі-

отека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».
Переможець – ТОВ «Експерт-Сервіс».
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення на десятому 

поверсі загальною площею 290,3 м2.
Ба лан со ут римувач: Державний архів Дніпропетровської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Ярослава Мудро-

го, 10.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – КЗК «Дніпропетровська обласна універсальна наукова біблі-

отека імені Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія».
Переможець – ФОП Сологуб В. Я.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення загальною 

площею 91,93 м2.
Ба лан со ут римувач: ДП «Дніпродіпрошахт».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Європейська, 15.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-

рахунку орендної плати.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – Дніпровська Незалежна Баптистська церква «Східна Брама».
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1900,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: вбудовані нежитлові приміщення № 18, з № 20 

до № 33 включно, частини приміщення № 34 площею 14,3 м2, приміщення 
з № 35 до № 39 включно першого поверху суспільно-побутового корпусу 
(літ. Б1 – 2), загальною площею 270,8 м2; нежитлові приміщення № 1 за-
гальною площею 145,6 м2 одноповерхового складу (літера Д).

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Краснова Ми-
коли, 8.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Ба лан со ут римувач: державний навчальний заклад «Запорізьке маши-
нобудівне вище професійне училище».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ФОП Соловей З. М.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «ІЦ «ЕКСКОН».
Вартість послуг – 2300,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – частини нежит-

лових приміщень перших поверхів виробничих корпусів (приміщення 
площею 22,2 м2 в корпусі № 4, приміщення площею 7,0 м2 в корпусі № 5, 
приміщення, площею 56,4 м2 в корпусі № 20, приміщення площею 13,7 м2 
в корпусі № 57) та частина приміщення площею 4,4 м2 другого поверху 
корпусу № 4, загальною площею 103,7 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 3.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди, укладеного Запорізьким державним підприємством «Ра-
діоприлад» з Товариством з обмеженою відповідальністю «МІКРОН» за 
погодженням РВ ФДМУ по Запорізькій області розміру орендної плати.

Ба лан со ут римувач: Запорізьке державне підприємство «Радіоприлад».
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКРОН».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «Атлант плюс 2018».
Вартість послуг – 3500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 4.
6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 162,0 м2 на 

першому поверсі адмінбудівлі.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голова-

нівськ, вул.  Соборна, 44б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Голованівська селищна рада.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1990,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 5.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення будівлі (контори) за-
гальною площею 48,2 м2 та нежитлова будівля (гараж) загальною площею 
102,5 м2, уборна площею 1,9 м2, підвал площею 7,1 м2.

Ба лан со ут римувач: ДП «Донбаське державне підприємство геоінфор-
матики та маркшейдерії».

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Олексан-
дрія, пров. К. Кримський, 13.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта з метою розрахунку розміру орендної плати.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Замовник – ДП «Донбаське державне підприємство геоінформатики та 

маркшейдерії» (84500, Донецька обл., м. Бахмут, вул.  В. Першина, 24).
Платник: ПП «Влад».
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 2950,00 грн., строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ІВАНО-ФРАНКІВСьКІЙ, ЧЕРНІВЕЦьКІЙ 
та ТЕРНОПІЛьСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів приватизації, що відбувся 
08.01.2020

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки, мета проведення оцінки

Най ме ну вання/ПІБ 
суб’єкта оціночної 

діяльності –  
переможця конкурсу

Вартість 
виконання 
робіт, грн

Строк ви-
конання 

робіт (дні)

1 Окреме майно – будинок ветеринара у складі: 
ветлікарня, А, площею 68,8 м2; гараж, Б, пло-
щею 46,3 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Калуський р-н, с. Сівка-Калуська, 
вул.  Січових Стрільців, 29а. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою продажу на аукціоні

ФОП тарнополь-
ський А. П.

5600 4

2 Окреме майно у складі: нежитлова будівля 
(ветлікарня) загальною площею 28,2 м2 за 
адресою: Івано-Франківська обл., Рогатин-
ський р-н, с. Лучинці, вул.  Шевченка, 51а. 
Мета проведення незалежної оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою про-
дажу на аукціоні 

ФОП тарнополь-
ський А. П.

4000 4

3 Окреме майно у складі: гараж загальною пло-
щею 46,7 м2 за адресою: Івано-Франківська 
обл., Рожнятівський р-н, с. Сваричів, вул.  1 
травня, 3. Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості об’єкта з 
метою продажу на аукціоні

ФОП тарнополь-
ський А. П.

4000 4

4 Об’єкт незавершеного будівництва державної 
власності – дитяча установа (Чернівецька обл., 
Хотинський р-н, с. Анадоли, вул.  Яцюка. Мета 
проведення незалежної оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта з метою продажу на 
аукціоні з умовами

ФОП Міцевич Л. Д. 9800 5

5 Підземна фортифікаційна споруда, А, колиш-
нього військового містечка № 98 загальною 
площею 2501,3 м2 за адресою: Івано-
Франківська обл., Богородчанський р-н, с. Ле-
сівка, вул.  Л. Українки, 130. Мета проведення 
незалежної оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта з метою продажу на аукціоні

тзОВ «ЕКА-Захід» 4700 5

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень 
у Чернігівській області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, 
ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ областях про підсумки 
конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які 
будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів 
оренди, що відбулися 29.01.2020

Переможцями конкурсів визнано (мета проведення оцінки – визна-
чення відновної вартості для цілей оренди):

ПП «Десна-Експерт-М» по об’єкту – нежитлові приміщення загальною 
площею 657,2 м2 першого та другого поверхів учбового корпусу № 13, 
що перебуває на балансі Чернігівського національного технологічного 
університету, за адресою: м. Чернігів, вул.  Стрілецька, 1 (вартість робіт 
з оцінки – 2050 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання до-
говору про надання послуг з оцінки майна).

ПП «Центр нерухомості-Чернігів» по об’єкту – нежитлове приміщення 
площею 20,7 м2 на другому поверсі триповерхової адмінбудівлі, що пере-
буває на балансі Головного управління статистики у Чернігівській області, 
за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул.  Богуна, 8 (вартість робіт з 
оцінки – 2000 грн, строк – 5 календарних днів від дати підписання дого-
вору про надання послуг з оцінки майна).

ПП «Аксіома» по об’єкту – 1/3 частина даху та нежитлове приміщення 
площею 10,7 м2 будівлі тренувальної вежі, що перебувають на балансі 
Управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черні-
гівській області, за адресою: м. Чернігів, вул.  Підводника Китицина, 19 
(вартість робіт з оцінки – 2070 грн, строк – 5 календарних днів від дати 
підписання договору про надання послуг з оцінки майна).

Конкурсний відбір не відбувся у зв’язку з надходженням лише 1 заяви 
на конкурс по об’єктах:

нежитлова будівля магазину № 14 площею 119,6 м2, що перебуває 
на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсервіс», за адресою: 
17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, вул.  вул.  До-
вженка, 46б;

нежитлове приміщення площею 103,5 м2 будівлі складу № 429, 
що перебуває на балансі філії «Військторг» Концерну «Військторгсер-
віс», за адресою: 17024, Чернігівська обл., Козелецький р-н, с-ще Десна, 
вул.  Ювілейна, 7а.
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ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди, від 30.01.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою укладання договору оренди або з метою про-
довження договору оренди.

№
з/п Назва об’єктів

Переможець – 
суб’єкт оціночної 

діяльності
Вартість

Строк 
виконан-
ня робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладання договору оренди

1 Нежитлове приміщення площею 369,3 м2 за адресою: 
Київська обл., Бородянський р-н, смт Немішаєве, 
вул.  технікумівська, 4, що перебуває на балансі Від-
окремленого підрозділу Національного університету 
біоресурсів і природокористування України «Немішаїв-
ський агротехнічний коледж»

тОВ «ІВ Груп» 4200 5

2 Частина нежитлового приміщення загальною площею 
134,5 м2 за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул.  Уні-
верситетська, 31, що перебуває на балансі Університе-
ту Державної фіскальної служби України

тОВ «тРИБЬЮт-
КОНСАЛтИНГ»

2800 3

3 Цех по переробці низькосортної деревини площею 
651,1 м2; будівля лакокрасочного цеху площею 
432,0 м2; будівля лісосушильної камери площею 
89,1 м2 за адресою: Київська обл., Вишгородський р-н, 
с. Катюжанка, вул.  Шевченка, 1, що перебувають на 
балансі ДП «Димерське лісове господарство»

тОВ «САМСОН» 7300 10

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди

4 Нежитлові приміщення загальною площею 32,4 м2, а 
саме: приміщення № 71 площею 16,1 м2 та приміщен-
ня № 72 площею 16,3 м2 на 2-му поверсі бізнес-центру 
вантажного термінала за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ПП «ГАРАНт-
ЕКСПЕРт»

2700 2

5 Нежитлове приміщення № 73 на другому поверсі 
бізнес-центру вантажного термінала (інв. № 47565) 
загальною площею 16,2 м2 за адресою: Київська обл., 
м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль»

ФОП Чебаков 
Олексій Іванович

2700 2

6 Нежитлове приміщення № 74 площею 16,2 м2 на 
2-му поверсі бізнес-центру вантажного термінала за 
адресою: Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

тОВ «Центр не-
залежної оцінки 
власності ЕВЕ-
РЕСт»

2700 3

7 Нежитлове виробниче приміщення в будівлі цеху № 3 
площею 726,0 м2 та нежитлове виробниче приміщення 
в будівлі цеху № 16 площею 162,4 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бровари, промвузол, що перебуває 
на балансі ДП «Завод порошкової металургії»

ФОП Гундарева 
Алла Олексіївна

2799 2

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ  
та ВОЛиНСьКІЙ областях про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 29.01.2019

Частина нежитлового приміщення першого поверху площею 2,0 м2. 
Львівська обл., м. Новояворівськ, вул.  Зелена, 2. Мета оцінки – укла-
дення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної ді-
яльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання робіт – 3 к/д. Вартість ро-
біт – 2050 грн.

Частини нежитлового приміщення площею 2,0 м2 на другому поверсі 
навчально-адміністративного корпусу. м. Львів, вул.  Пекарська, 50. Мета 
оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оці-
ночної діяльності – ТзОВ «ЛьвівЮрАудитКонсалтинг». Термін виконання 
робіт – 3 к/д. Вартість робіт – 1600 грн.

Частина вбудованого нежитлового приміщення вестибуля першого по-
верху площею 4,6 м2 будівлі навчального корпусу № 1. м. Львів, вул.  Кар-
пінського, 2/4. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець 
конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Смокорівська Р. П. Термін 
виконання робіт – 2 к/д. Вартість робіт – 1190 грн.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 109,3 м2, а саме: 
приміщення № 60 площею 35,0 м2 та частина приміщення № 61 площею 
74,3 м2 у їдальні-магазині. Львівська обл., Сколівський р-н, с. Тухля, вул.  І. 
Франка, 86. Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець кон-
курсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Гал-Світ». Термін виконання 
робіт – 4 к/д. Вартість робіт – 2550 грн.

Частина нежитлового приміщення гуртожитку площею 28,9 м2. 44200, 
Волинська обл., смт Любешів, вул.  Брестська, 5. Мета оцінки – продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 2826 грн.

Гараж загальною площею 87,1 м2. 45000, Волинська обл., м. Ковель, 
вул.  Кармелюка, 4. Мета оцінки – продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін 
виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2983 грн.

Частина нежитлових приміщень у службово-виробничій будівлі (при-
міщення № 1-73, 1-74, 1-76, 1-77, 1-78, 1-79, 1-80) загальною площею 
44,6 м2. 44332, Волинська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, 
вул.  Прикордонників, 41. Мета оцінки – укладення договору оренди. Пере-
можець конкурсу – суб’єкт оціночної діяльності – ТзОВ «Волинь-експерт». 
Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість робіт – 2826 грн.

Модуль соцадмінбудинку загальною площею 249,6 м2. 44332, Волин-
ська обл., Любомльський р-н, с. Старовойтове, вул.  Прикордонників, 9. 
Мета оцінки – укладення договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт 
оціночної діяльності – ФОП Рак А. А. Термін виконання робіт – 5к/д. Вар-
тість робіт – 2983 грн.

По об’єктах оренди: частина нежитлового приміщення першого по-
верху площею 2,0 м2 за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул.  Трус-
кавецька, 64; приміщення інспекції (А-1) загальною площею 56,8 м2 за 
адресою: 44200, Волинська обл., смт Маневичі, вул.  Івана Франка, 1, 
частина адміністративної будівлі А-9 площею 27,9 м2 за адресою: 43025, 
Волинська обл., м. Луцьк, вул.  Шопена, 12.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Миколаївській області РВ ФДМУ по ОДЕСьКІЙ  
та МиКОЛАїВСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди з метою визначення 
ринкової вартості державного майна для розрахунку 
орендної плати, що відбувся 30.02.2020

Переможцями конкурсу визнані:
I . ФОП Фокін О. С. на об’єкти оренди:
підвальне приміщення гуртожитку площею 58,0 м2, на балансі ДВНЗ 

«Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Миколаїв, вул.  Ні-
кольська, 11а. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 2 календарні дні;

частина холу площею 2,0 м2 першого поверху Гуртожитку № 1, на ба-
лансі Національного університету кораблебудування імені адмірала Мака-
рова, за адресою: м. Миколаїв, просп. Героїв України, 11. Вартість робіт – 
1700 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні;

частина нежитлових приміщень площею 30,4 м2 адміністративної 
будівлі, на балансі Головного управління Пенсійного фонду України в 
Миколаївській області, за адресою: Миколаївська обл., смт Братське, 
вул.  Миру, 100. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк ви-
конання робіт – 3 календарні дні.

II. ПЕП «Візаві» на об’єкт оренди:
частина підвального приміщення площею 3,0 м2 навчального корпусу 

№ 1 та частина холу площею 12,0 м2 першого поверху навчального кор-
пусу № 2, на балансі Миколаївського національного університету імені 
В. О. Сухомлинського, за адресою: м. Миколаїв, вул.  Нікольська, 24. 
Вартість робіт – 1760 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 
3 календарні дні.

III. ТОВ «Центр-Приват-Експерт» на об’єкти оренди:
підвальне приміщення виробничих майстерень площею 22,0 м2, на 

балансі ДВНЗ «Миколаївський політехнічний коледж», за адресою: м. Ми-
колаїв, вул.  Нікольська, 28. Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарні дні;

частина нежитлового приміщення площею 1,0 м2 першого поверху ад-
міністративної будівлі, на балансі Миколаївської філії ДП «Адміністрація 

морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту), 
за адресою: м. Миколаїв, вул.  Заводська, 23. Вартість робіт – 1700 грн 
без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 2 календарні дні.

IV. ТОВ «Миколаївська оціночна компанія» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення першого поверху площею 16,4 м2 двоповер-

хової будівлі, на балансі Територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, 
вул.  Декабристів, 41/18. Вартість робіт – 2000 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 3 календарні дні;

нежитлові приміщення гаража малої механізації площею 116,5 м2 за 
адресою: м. Миколаїв, вул.  Заводська, 23/4; побутові приміщення площею 
177,8 м2 за адресою: м. Миколаїв, вул.  Заводська, 23/4; нежитлові при-
міщення будівлі біля елеватору площею 30,3 м2 за адресою: м. Миколаїв, 
вул.  Заводська, 23/6; нежитлові приміщення адміністративно-побутового 
корпусу першого та третього поверху площею 26,6 м2 за адресою: м. Ми-
колаїв, вул.  Заводська, 23/10, на балансі ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт». Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 календарні дні.

V. ФОП Полупаненко М. М. на об’єкт оренди:
частина вестибуля № 102 площею 8,1 м2 першого поверху центрально-

го диспетчерського пункту корпусу А, на балансі ДП «НАЕК «Енергоатом» 
обліковується у ВП «Южно-Українська АЕС», за адресою: Миколаївська 
обл., м. Южноукраїнськ, Проммайданчик, 3. Вартість робіт – 2300 грн без 
урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

VI. ПП «Форкіс-Н» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 17,7 м2 будівлі такелажного скла-

ду з службовими приміщення, на балансі ДП «Миколаївський морський 
торговельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул.  Заводська, 23/25. 
Вартість робіт – 2400 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 
3 календарні дні.

VII. ТОВ «Оціночна компанія «Аспект» на об’єкти оренди:
нежитлові приміщення площею 32,9 м2 будівлі поста електричної цен-

тралізації станції Жовтнева, на балансі Філії «Центр будівельно-монтажних 
робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», за адресою: 
м. Миколаїв, вул.  Айвазовського, 22. Вартість робіт – 2400 грн без ура-
хування ПДВ, строк виконання робіт – 4 календарні дні;

нежитлові приміщення їдальні та харчоблоку, а саме: приміщення № 8, 
приміщення № 9, приміщення № 10, приміщення № 11, приміщення № 12, 
приміщення № 13, приміщення № 19, приміщення № 20, приміщення № 21 
та місця загального користування площею 339,2 м2, на балансі Вищого 
професійного училища № 21 м. Миколаєва, за адресою: м. Миколаїв, 
вул.  Садова, 31/2. Вартість робіт – 1700 грн без урахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 4 календарні дні.

VIII. ФОП Васильєва Т. О. на об’єкти оренди:
нежитлове приміщення площею 30,6 м2 першого поверху двоповер-

хової адміністративної будівлі, на балансі Управління Державної казна-
чейської служби України у Врадіївському районі Миколаївської області, 
за адресою: Миколаївська обл., смт Врадіївка, вул.  Героїв Врадіївщини, 
139. Вартість робіт – 2500 грн без урахування ПДВ, строк виконання ро-
біт – 5 календарних днів;

нерухоме майно: нежитлова будівля ПТО (літ. Д) площею 862,9 м2; 
нежитлова будівля ПТО (літ. Ж) площею 545,2 м2; навіс (літ. Е) площею 
316,4 м2; будівля майстерні зварювальних робіт (літ. Г) площею 254,6 м2, 
на балансі Консорціуму «Військово-будівельна індустрія» (Консорціум 
«Військбудіндустрія»), за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, 
вул.  Кам’яномостівська, 5д. Вартість робіт – 4900 грн без урахування ПДВ, 
строк виконання робіт – 5 календарних днів.

IX. ТОВ «Приват-Південь» на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення площею 20,5 м2 будівлі Водної станції Наці-

онального університету кораблебудування імені адмірала Макарова, на 
балансі Національного університету кораблебудування імені адмірала 
Макарова, за адресою: м. Миколаїв, вул.  Спортивна, 3. Вартість робіт – 
2200 грн без урахування ПДВ, строк виконання робіт – 3 календарні дні.

X. ФОП Пашинова Т. В. на об’єкт оренди:
нежитлове приміщення адмінбудівлі площею 26,6 м2, на балансі Управ-

ління Державної казначейської служби України в Арбузинському районі 
Миколаївської області, за адресою: Миколаївська обл., смт Арбузинка, 
пл. Центральна, 88. Вартість робіт – 2400 грн без врахування ПДВ, строк 
виконання робіт – 3 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ПОЛТАВСьКІЙ та СУМСьКІЙ областях  
про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені для проведення незалежної 
оцінки майна об’єктів оренди, що відбулися 30.01.2020

Переможцями конкурсів визнано:
1) фізичну особу – підприємця – Старікова О. В. на проведення оцін-

ки державного майна: нежитлового приміщення на технічному поверсі 
площею 13,0 м2, частини даху лабораторного корпусу площею 14,0 м2 за 
адресою: вул.  Шевченка, 23, м. Полтава, що обліковуються на балансі 
Української медичної стоматологічної академії. Мета оцінки – продовжен-
ня дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 3595,00 грн, строк ви-
конання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

2) юридичну особу – Приватне підприємство «Нерухомість» на прове-
дення оцінки державного майна: нежитлове приміщення адміністративно-
го корпусу площею 6,5 м2 та нежитлове приміщення морфологічного кор-
пусу площею 5,0 м2 за адресою: вул.  Шевченка, 23, м. Полтава, що облі-
ковується на балансі Української медичної стоматологічної академії. Мета 
оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість виконаних робіт – 
2500,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 календарних днів;

юридичну особу – Товарну біржу «Полтавська регіо наль на біржа 
нерухомості» на проведення оцінки державного майна: асфальтова-
ного майданчику площею 30,0 м2 за адресою: вул.  Г. Сковороди, 1/3, 
м. Полтава, що обліковується на балансі Полтавської державної аграр-
ної академії. Мета оцінки – продовження дії договору оренди. Вартість 
виконаних робіт – 2180,00 грн, строк виконання робіт по об’єкту – 5 ка-
лендарних днів.

Відповідно до п. 8 розділу ІІІ Положення конкурс з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності щодо об’єктів не відбувся, у зв’язку з не надходжен-
ням на конкурс жодної заяви від суб’єктів оціночної діяльності: ділянка 
даху площею 2,0 м2 за адресою: м Сумська обл., смт Велика Писарівка, 
вул.  Грайворонська, 15, що обліковується на балансі Управління Дер-
жавної казначейської служби України у Великописарівському районі 
Сумської області.

Щодо об’єктів оцінки, інформація про оголошення конкурсів на які 
була опублікована в газеті «Відомості приватизації» від 15.01.2020 
№ 3 (1283), мета оцінки у яких – укладення договорів оренди, конкурси 
скасовано у зв’язку з набранням чинності 01 лютого 2020 року Законом 
України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 
№157-ІХ та новою процедурою укладання договорів оренди. Робота щодо 
зазначених об’єктів припинена.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ХАРКІВСьКІЙ, ДОНЕЦьКІЙ та ЛУГАНСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсів з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, що відбулись 30.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 
площею 85,9 м2, що перебувають на балансі Артемівської об’єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління Державної фіс-
кальної служби України у Донецькій області, код за ЄДРПОУ 21959439. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 84500, Донецька обл., м. Бахмут, 
вул.  Василя Першина, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Інжиніринговий 
центр «ЕКСКОН», вартість послуг з оцінки – 2399 грн, строк виконання – 
2 календарних дні.

2. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлових приміщень (стін) у кімна-
тах № 6 (площею 0,25 м2), № 7 (площею 0,25 м2), № 8 (площею 0,25 м2), 
№ 10 (площею 0,25 м2) у підвалі 6-поверхової будівлі гуртожитку № 8 (інв. 
№ 81563, літ. «В-6», реєстровий номер майна 02071139.1.ЧПППИЕ38), за-
гальною площею 1,0 м2, що перебувають на балансі Національного юри-
дичного університету імені Ярослава Мудрого, код за ЄДРПОУ 02071139. 
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Динамівська, 4. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ФОП Старіков О. В, вартість послуг з оцінки – 1963 грн, 
строк виконання – 5 календарних днів.

3. Назва об’єкта оцінки: частина приміщення технічного поверху 
навчально-аудиторного корпусу У-1 (інв. № 1031000109, літ. «В-14» (кімн. 
№ 21) площею 21,8 м2, ділянка даху – 4,0 м2 та ділянка надбудови – 5,0 м2, 
загальною площею 30,8 м2, що перебувають на балансі Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний інститут», код за ЄД-
РПОУ 2071180. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Кир-
пичова 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Петренко О. В, вартість послуг з 
оцінки – 1800 грн, строк виконання – 3 календарних дні.

4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на 1-му по-
версі 9-поверхової будівлі гуртожитку № 4 ХНМУ, інв. № 10300007, загаль-
ною площею 3,0 м2, що перебуває на балансі Харківського національного 
медичного університету, код за ЄДРПОУ 01896866. Місце зна хо дження 
об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Цілиноградська, 54. Мета проведення оцін-
ки: визначення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної 
плати з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – 
ФОП Монохонова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 1800 грн, строк вико-
нання – 3 календарних дні.

5. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення коридору 
3-го поверху 5-поверхового учбового корпусу «А» (кафедра Загальної гі-
гієни та екології № 2), (інв. № 102002), загальною площею 3,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківського національного медичного університету, 
код за ЄДРПОУ 01896866. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул.  Цілиноградська, 50а. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продо-
вження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «Юридична ком-
панія «КОНСУЛАТ», вартість послуг з оцінки – 1540 грн, строк виконан-
ня – 3 календарних дні.

6. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення (кімн. № 6 
–побутове приміщення) на 1-му поверсі 9-поверхової будівлі гуртожитку 
№ 5 загальною площею 4,0 м2, що перебуває на балансі Харківського на-
ціонального аграрного університету ім. В. В. Докучаєва, код за ЄДРПОУ 
00493764. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Харківська обл., Харківський 
р-н, с-ще Докучаєвське, учбове містечко ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості об’єкту оренди для розрахунку 
розміру орендної плати з метою продовження договору оренди. Перемо-
жець конкурсу – ФОП Сорокіна І. М., вартість послуг з оцінки – 2150 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

7. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення умиваль-
ника (кімн. № 55 згідно з технічним паспортом) на четвертому поверсі 
5-поверхової будівлі гуртожитку (інв. № 103020009, літ. А-5), реєстровий 
номер майна 02071145.1.УОФЛВК034, загальною площею 2,0 м2, що пе-
ребуває на балансі Харківської державної академії дизайну і мистецтв, код 
за ЄДРПОУ 02071145. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, пров. 
Дизайнерський, 2. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ «КОНСТАНТА», вартість по-
слуг з оцінки – 1740 грн, строк виконання – 5 календарних днів.

8. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина побутової 
кімнати № 912 на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського гурто-
житку, інв. № 10310036, Літ. «А-9», загальною площею 2,0 м2, що перебуває 
на балансі Харківської державної академії фізичної культури, код за ЄД-
РПОУ 02928261. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Пере-
можна, 21. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з оцін-
ки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

9. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення – частина побутової 
кімнати на 6-му поверсі 9-поверхової будівлі студентського гуртожитку, 
інв. № 10310037, Літ. «А-9», загальною площею 2,5 м2, що перебуває 
на балансі Харківської державної академії фізичної культури, код за ЄД-
РПОУ 02928261. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Пере-
можна, 23. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг з 
оцінки – 2150 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого при-
міщення площею 1,0 м2 на другому поверсі двоповерхової будівлі 
адміністративно-побутового комбінату (АПК) (інв. № 66, реєстровий 
номер 32320594.5.СВЖЦОН176), що перебуває на балансі Державного 
підприємства «Первомайськвугілля», код за ЄДРПОУ 32320594. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: 93280, Луганська обл., Попаснянський р-н, 
смт Тошківка, вул.  Челюскіна, 3б. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди з метою продовження договору оренди. Пере-
можець конкурсу – ТОВ «МАЙНЕКС», вартість послуг з оцінки – 2100 грн, 
строк виконання – 2 календарних дні.

11. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімнати 1-16 на 
другому поверсі триповерхової будівлі складського корпусу загальною 
площею 313,0 м2, що перебувають на балансі Державного підприємства 
«Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування», код за 
ЄДРПОУ 14310589. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, вул.  Ка-
терининська, 40/42. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Монохонова Т. Г., вартість 
послуг з оцінки – 3000 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

12. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення – кімн. № 31-59, 31-
61, 31-62, 31-63, 31-64, 31-65 (згідно з техпаспортом) на 3-му поверсі три-
поверхової будівлі адміністративно-медичного корпусу Науково-дослідного 
інституту гігієни праці та професійних захворювань ХНМУ (інв. № 10310001, 
літ. «А-3-4-6», пам’ятка архітектури) загальною площею 54,0 м2, що пере-
бувають на балансі Харківського національного медичного університету, 
код за ЄДРПОУ 1896866. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
вул.  Тринклера, 6. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта 
оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Сорокін С. В., вартість послуг 
з оцінки – 2650 грн, строк виконання – 2 календарних дні.

13. Назва об’єкта оцінки: частина підсобної кімнати у підвалі 10-
поверхового гуртожитку № 11 загальною площею 4,0 м2, що перебу-
ває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код за ЄДРПОУ 23912896. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6а. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП 
Старіков О. В., вартість послуг з оцінки – 1963 грн, строк виконання – 
5 календарних днів.

14. Назва об’єкта оцінки: частина душової кімнати у підвалі 10-
поверхового гуртожитку № 12 загальною площею 4,0 м2, що перебу-
ває на балансі Студентського містечка Національного аерокосмічного 
університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 
код за ЄДРПОУ 23912896. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, 
пров. Електроінструментальний, 6б. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ТОВ 
«КОНСТАНТА», вартість послуг з оцінки – 1500 грн, строк виконання – 
5 календарних днів.

15. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення машинного 
відділення ліфта площею 1,0 м2 та частина покрівлі даху площею 3,0 м2 
14-поверхового навчального корпусу, пам’ятки архітектури та містобуду-
вання місцевого значення (інв. № 103100012), загальною площею 4,0 м2, 
що перебувають на балансі Харківського національного університету 
ім. В. Н. Каразіна, код за ЄДРПОУ 02071205. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, пл. Свободи, 4. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості об’єкта оренди для розрахунку розміру орендної плати з метою 
продовження договору оренди. Переможець конкурсу – ФОП Монохо-
нова Т. Г., вартість послуг з оцінки – 2000 грн, строк виконання – 4 ка-
лендарних дні.

16. Назва об’єкта оцінки: надбудова покрівлі (12,5 м2), ділянка покрівлі 
на даху (7,2 м2) 3-поверхової будівлі навчального корпусу загальною пло-
щею 19,7 м2, що перебувають на балансі Державного навчального закладу 
«Слобожанський регіо наль ний центр професійної освіти», код за ЄДРПОУ 
02547814. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Харків, просп. Перемо-
ги, 55в. Мета проведення оцінки: визначення вартості об’єкта оренди 
для розрахунку розміру орендної плати з метою продовження договору 
оренди. Переможець конкурсу – ФОП Мокров О. П., вартість послуг з 
оцінки – 2100 грн, строк виконання – 4 календарних дні.

Відмінені конкурси з відбору суб’єктів оціночної діяльності щодо 
об’єктів:

Частина відкритого майданчику з твердим покриттям загальною пло-
щею 20 м2, що перебуває на балансі Державного підприємства Міністер-



22 відомості
приватизації

№ 17 (1297)15 квітня 2020 року

ства оборони України «Харківська контора матеріально-технічного забез-
печення», код за ЄДРПОУ 08162096. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул.  Цементна, 3. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди.

Частина нежитлового вбудованого приміщення площею 1,0 м2 першо-
го поверху будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ, що перебуває 
на балансі Виробничого структурного підрозділу «Лиманське територіаль-
не управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», код за ЄДРПОУ 41149437. Місце-
зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька обл., м. Покровськ, пл. Привок-
зальна, б/н. Мета проведення оцінки: визначення вартості майна з метою 
укладення договору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 6, № 21) цокольного поверху дво-
поверхового адміністративного будинку загальною площею 27,6 м2 
(інв. № 101310119), літ. «А-3» (реєстровий № 40108599.2.АААДИБ108), 
що перебувають на балансі Головного управління Національної поліції в 
Харківській області, код за ЄДРПОУ 40108599. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул.  Мироносицька, 4. Мета проведення оцінки: визна-
чення вартості майна з метою укладення договору оренди.

Нежитлові приміщення загальною площею 135,0 м2, а саме: кімн. 
№ 20, 20а, 20б, 21, 21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 31, 32 сьомого поверху будівлі, 
що перебувають на балансі Сіверсько-Донецького басейнового управлін-
ня водних ресурсів, код за ЄДРПОУ 04391351. Місце зна хо дження об’єкта 
оцінки: м. Харків, вул.  Космічна, 21. Мета проведення оцінки: визначення 
вартості майна з метою укладення договору оренди.

Нежитлові вбудовані приміщення загальною площею 40,6 м2 з ґанком 
площею 3,9 м2, що перебувають на балансі Виробничого структурного під-
розділу «Лиманське територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» АТ «Укрзалізниця», 
код за ЄДРПОУ 41149437. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Донецька 
обл., Ясинуватський р-н, с-ще Новоселівка, вул.  Центральна, 43. Мета 
проведення оцінки: визначення вартості майна з метою укладення до-
говору оренди.

Нежитлові приміщення (кімн. № 1-21) першого поверху одноповер-
хового корпусу № 3 загальною площею 657,44 м2, що перебувають на 
балансі Державного науково-виробничого підприємства «Об’єднання 
Комунар», код за ЄДРПОУ 14308730. Місце зна хо дження об’єкта оцінки: 
м. Харків, вул.  Рудика, 8. Мета проведення оцінки: визначення вартості 
майна з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ області, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 03.02.2020

1. Вбудовані нежитлові приміщення загальною площею 99,9 м2 в бу-
дівлі магазину, що перебуває на балансі ДП «Підприємство ДКВС Укра-
їни (№ 90)», за адресою: м. Херсон, вул.  Некрасова, 234, переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцінки – 
визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при про-
довженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк виконання 
робіт –  4 дні.

2. Частина холу загальною площею 2,0 м2 на першому поверсі трипо-
верхової будівлі, що перебуває на балансі Херсонського морського коле-
джу рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул.  Грецька, 55, пе-
реможець конкурсу – ПП «Експертно-юридична фірма «Епрайс – Консул». 
Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості для 
розрахунку орендної плати при продовженні договору оренди. Вартість 
робіт – 2 000 грн. Строк виконання робіт – 5 днів.

3. Частина холу площею 6,6 м2 на першому поверсі будівлі учбово-
го корпусу, що перебуває на балансі Херсонського морського коледжу 
рибної промисловості, за адресою: м. Херсон, вул.  Грецька, 55, пере-
можець конкурсу – ПФ «Експрес – Оцінка». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 100 грн. Строк ви-
конання робіт – 2 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 22.01.2020

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – пере-

можець

термін 
виконан-
ня, ка-

лендар-
них днів

Вартість 
вико-
нання 
ро-

біт, грн
1 Нежитлове при-

міщення
203,0 м. Київ, просп. Голосіїв-

ський, 50
ПП «Гарант-
Експерт»

2 3900

2 Асфальтований 
майданчик

42,0 м. Київ, просп. Пові-
трофлотський, 39/1

ФОП Рябченко 
О. М.

2 4200

3 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул.  Борщагів-
ська, 144

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 3400

4 Нежитлове при-
міщення

51,3 м. Київ, просп. Любо-
мира Гузара, 1, корпус 
№ 8а

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 4400

5 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, вул.  Богдана 
Гаврилишина (В. Васи-
левської), 24

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3000

6 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, просп. Академі-
ка Глушкова, 4

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 3900

7 Нежитлове при-
міщення

36,6 м. Київ, вул.  Освіти, 7 тОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 4200

8 Нежитлове при-
міщення

31,9 м. Київ, бульв. 
Л.Українки, 26 

ФОП Рябченко 
О. М.

2 3700

9 Нежитлове при-
міщення

7,4 м. Київ, вул.  Ломоносо-
ва, 33/43

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 3690

10 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, просп. В. Лоба-
новського, 10, гуртожи-
ток № 7

ФОП Острик 
т. В.

2 2500

11 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Волинська, 
11/14, гуртожиток № 2

ФОП Острик 
т. В.

2 2400

12 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Волинська, 
9/21, гуртожиток № 3

ФОП Острик 
т. В.

2 2400

13 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Освіти, 5 ФОП Острик 
т.В.

2 2400

14 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул.  М. Криво-
носа, 4

ФОП Острик 
т.В.

2 2400

15 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Освіти, 7 ФОП Острик 
т. В.

2 2400

16 Нежитлове при-
міщення

61,8 м. Київ, вул.  Дегтярів-
ська, 38-44

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 3280

17 Частина даху та 
технічного по-
верху

19,1 (в 
т.ч. 10,0 
та 9,1)

м. Київ, вул.  Борщагів-
ська, 122

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3000

18 Нежитлове при-
міщення – об’єкт 
культурної спад-
щини

48,3 м. Київ, вул.  Банкова, 3 ПП «Гарант-
Експерт»

2 3300

19 Частина даху та 
технічного по-
верху

21,0 (в т. 
ч. 11,0 та 

10,0)

м. Київ, вул.  Ломоносо-
ва, 33/43

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3000

20 Частина нежитло-
вого приміщення

10,0 м. Київ, вул.  Вишгород-
ська, 83, д-е

ПП «Гарант-
Експерт»

2 2500

21 Нежитлове при-
міщення

175,5 м. Київ, вул.  Дерево-
обробна, 3

ПП «Експерт-
Аналітик»

2 3050

22 Частина даху та 
технічного по-
верху

10,5 (в т. 
ч. 4,5 та 

6,0)

м. Київ, 
вул.  Немировича-
Данченка, 2, корпус № 4

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3000

23 Нежитлове при-
міщення

9,2 м. Київ, Харківське 
шосе, 17

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

24 Частина нежитло-
вого приміщення

14,0 м. Київ, вул.  М. Цвєта-
євої, 14б

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

25 Частина нежитло-
вого приміщення

1,0 м. Київ, просп. Академі-
ка Глушкова, 4д

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки Площа, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – пере-

можець

термін 
виконан-
ня, ка-

лендар-
них днів

Вартість 
вико-
нання 
ро-

біт, грн
26 Нежитлове при-

міщення
38,6 м. Київ, бульв. Л. Укра-

їнки, 26
ФОП Бондарен-
ко О. П.

2 5050

27 Нежитлове при-
міщення

33,3 м. Київ, вул.  Старона-
водницька, 4а

ПП «Гарант-
Експерт»

2 2700

28 Частина даху 3,0 м. Київ, вул.  Маричан-
ська, 4

ПП «Гарант-
Експерт»

2 2450

29 Нежитлове при-
міщення

15,5 м. Київ, вул.  А. Цедіка 
(Е. Потьє), 18

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

30 Нежитлові при-
міщення

442,39 м. Київ, вул.  Політех-
нічна, 39

ПП «Гарант-
Експерт»

2 3430

31 Частина нежитло-
вого приміщення

8,0 м. Київ, вул.  Борщагів-
ська, 115

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

32 Частина нежитло-
вого приміщення

5,0 м. Київ, вул.  Політех-
нічна, 12

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

33 Частина нежитло-
вого приміщення

2,0 м. Київ, бульв. т. Шев-
ченка, 13

ПП «Гарант-
Експерт»

2 2450

34 Частина нежитло-
вого приміщення

3,0 м. Київ, вул.  Бориспіль-
ська, 5

тОВ Експертна 
фірма «ГудВілл»

2 2400

35 Частина нежитло-
вого приміщення

4,0 м. Київ, просп. Любо-
мира Гузара, 1, корпус 
№ 11

ФОП Острик 
т. В.

2 2400

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 29.01.2020

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2 Адреса об’єкта оцінки СОД – перемо-

жець

термін ви-
конання, 

календарних 
днів

Вартість 
виконання 
робіт, грн

1 Нежитлове 
приміщення

19,6 м. Київ, просп. В. 
Лобановського, 51 
(літ. «А»)

тОВ «Укрспецек-
сперт»

2 4100

2 Нежитлове 
приміщення

127,1 м. Київ, вул.  В. тю-
тюнника, 9

«Укрспецексперт» 2 5000

3 Нежитлові 
приміщення

196,0 м. Київ, вул.  Академі-
ка туполєва, 1, корпус 
№ 4В

тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 5400

4 Нежитлове 
приміщення

4,8 м. Київ, вул.  Верхня, 3 тОВ «Українські 
інноваційні кон-
сультанти»

2 4300

5 Нежитлові 
приміщення

726,55 м. Київ, бульв. Дружби 
Народів, 38 

ДП «НДІБВ» 3 3500

6 Нежитлові 
приміщення 

47,2 м. Київ, вул.  Фролів-
ська, 4

тОВ «Укрспецек-
сперт»

2 3450

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ областях  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 05.02.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Рабець 

Олену Миколаївну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитло-
вих вбудованих приміщень № 1 (12,9 м2), № 3 (15,2 м2), № 5 (1,9 м2), № 6 
(8,7 м2), № 7 (10,1 м2), № 8 (11,5 м2) загальною площею 60,3 м2 у примі-
щені № 4 на 1-му поверсі 5-поверхового гуртожитку № 1 (літ. А), що пе-
ребувають на балансі Він ницького торговельно-економічного інституту 
Київського національного торговельно-економічного університету, за 
адресою: 21100, м. Він ниця, вул.  Чорновола, 3, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 3 календар-
них дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1780 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо визна-
чення вартості об’єкта оренди – нежитлових вбудованих приміщень (№ 14, 
№ 15, № 19) загальною площею 116,4 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового 
навчального корпусу № 3, що перебувають на балансі Він ницького на-
ціонального технічного університету, за адресою: 21021, м. Він ниця, 
вул.  Воїнів Інтернаціоналістів, 7, з метою продовження строку дії догово-
ру оренди. Строк надання послуг з оцінки – 5 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 1805 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Козюру 
Ларису Валентинівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежит-
лового вбудованого приміщення № 1 площею 79,0 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхового побутового корпусу (літ. А), що перебуває на балансі Ла-
дижинського коледжу Він ницького національного аграрного університету, 
за адресою: 24321, Він ницька обл., м. Ладижин, вул.  Садова, 1а, з метою 
продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 
5 календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 2550 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ «Подільський центр судових екс-
пертиз» щодо визначення вартості об’єкта оренди – частини нежитлового 
вбудованого приміщення вестибуля № 11 площею 4,0 м2 на 1-му поверсі 
2-поверхової будівлі аудиторського корпусу № 3 (літ. Г), що перебуває 
на балансі Він ницького державного педагогічного університету ім. Михай-
ла Коцюбинського, за адресою: 21000, м. Він ниця, вул.  Острозького, 32, 
з метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1980 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо 
визначення вартості об’єкта оренди – окремо розташованої одноповер-
хової будівлі столярного цеху (літ. Д) площею 110,9 м2, що перебуває 
на балансі Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг, 
за адресою: 21000, м. Він ниця, вул.  Карбишева, 51, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календар-
них дні. Вартість надання послуг з оцінки – 2250 грн;

по об’єкту оренди – частині даху площею 4,0 м2 будівлі мехмайстерні 
(літ. Б, Б¹), що перебуває на балансі Басейнового управління водних ре-
сурсів річки Південний Буг, за адресою: 21000, м. Він ниця, вул.  Карби-
шева, 51 – конкурс не відбувся;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця Шумську 
Оксану Іванівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитлових 
вбудованих приміщень № 5 (6,0 м2), № 6 (14,5 м2) загальною площею 
20,5 м2 на 1-му поверсі 2-поверхової адміністративної будівлі (літ. А), 
що перебувають на балансі Басейнового управління водних ресурсів річ-
ки Південний Буг, за адресою: 21000, м. Він ниця, вул.  Карбишева, 51, з 
метою продовження строку дії договору оренди. Строк надання послуг з 
оцінки – 4 календарних дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – фізичну особу – підприємця – Остренюк 
Людмилу Василівну щодо визначення вартості об’єкта оренди – нежитло-
вих вбудованих приміщень № 10 (7,7 м2), частина № 11 (12,3 м2) загаль-
ною площею 20,0 м2 на 1-му поверсі 4-поверхового навчального корпусу 
(літ. А), що перебувають на балансі Державного професійно-технічного на-
вчального закладу «Він ницьке міжрегіо наль не вище професійне училище», 
за адресою: 21009, м. Він ниця, вул.  Стрілецька, 5, з метою продовження 
строку дії договору оренди. Строк надання послуг з оцінки – 4 календар-
них дні. Вартість надання послуг з оцінки – 1800 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ областях  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єкта спільної власності територіальних громад 
Він ницької області, що відбувся 05.02.2020

За результатами конкурсу переможцем визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ ЦЕБ «Капітал-Інвест» щодо ви-

значення вартості об’єкта спільної власності територіальних громад 
Він ницької області – нежитлових будівель та споруд загальною площею 
188,4 м2: контрольно-технічного пункту автобусного парку літ. «А» загаль-
ною площею 91,8 м2 зі складовими частинами: підвалом літ. «А1», ґанком 
літ. «а», навісом літ. «а1», ямою оглядовою літ. «а2»; гаража-складу літ. «Б», 

загальною площею 96,6 м2 воріт «1», воріт «2», огорожі «3», огорожі «4», за 
адресою: Він ницька обл., смт Томашпіль, вул.  Грушевського, буд. 23 ж, 
що перебувають на балансі Він ницького обласного комунального спеці-
алізованого лісогосподарського підприємства «Віноблагроліс», з метою 
приватизації шляхом викупу орендарем, з урахуванням компенсації вар-
тості невід’ємних поліпшень, здійснених за рахунок власних коштів за час 
оренди. Строк надання послуг з оцінки – 10 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 2150 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Хмельницькій області РВ ФДМУ по ВІН НиЦьКІЙ та 
ХМЕЛьНиЦьКІЙ областях про підсумки конкурсів з 
відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
до проведення незалежної оцінки об’єктів державної 
власності, проведених 06.02.2020

1. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору 
оренди – приміщення магазину загальною площею 42,5 м2 у житловому 
будинку, що обліковується на балансі Філії «Центральна» Концерну «Війсь-
кторгсервіс», за адресою: вул.  Шевченка, БОС 14/1, м. Ізяслав, Хмель-
ницька обл. визнано ФОП Паніка Юрія Олександровича. Вартість надання 
послуг з оцінки – 2100,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарні дні.

2. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
проведення незалежної оцінки об’єкта з метою продовження договору 
оренди – приміщення магазину загальною площею 39,2 м2 у житловому 
будинку, що обліковується на балансі Філії «Центральна» Концерну «Війсь-
кторгсервіс», за адресою: вул.  Шевченка, БОС 14/1, м. Ізяслав, Хмель-
ницька обл. визнано ФОП Лісову Тетяну Вікторівну. Вартість надання по-
слуг з оцінки – 2200,00 грн (без урахування ПДВ), строк надання послуг 
з оцінки – 4 календарні дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ  
та КІРОВОГРАДСьКІЙ областях про підсумки конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів, 
що відбувся 06.02.2020

1. Назва об’єкта оцінки: частина технічного поверху площею 8,5 м2 та 
частина даху площею 12,0 м2.

Ба лан со ут римувач: АТ «Укрзалізниця».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Семафорна, 30.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ПрАТ «Київстар».
Переможець – ФОП Філічкіна І. М.
Вартість послуг – 3000,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) –3.
2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 

218,5 м2.
Ба лан со ут римувач: Коледж радіоелектроніки.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Шмідта, 18.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Тимофієнко С. М.
Переможець – ФОП Сологуб В. Я.
Вартість послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
3. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 

9,8 м2 (в т. ч. 2,26 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул.  Робоча, 166.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Телкова Н. М.
Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О.
Вартість послуг – 1800,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
4. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщення 

площею 1,5 м2 (в т. ч. 0,5 м2 – площа загального користування).
Ба лан со ут римувач: Національний технічний університет «Дніпровська 

політехніка».
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Дніпро, просп. Гагаріна, 61.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Гаврилко Д. І.
Переможець – ФОП Данильченко В. В.
Вартість послуг – 2200,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
5. Назва об’єкта оцінки: нежитлові вбудовані приміщення загальною 

площею 344,79 м2.
Ба лан со ут римувач: Криворізька районна державна лікарня ветери-

нарної медицини.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Дніпропетровська обл., Криворізь-

кий р-н, с. Вільне, вул.  Криворізьке шосе, 12.
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розра-

хунку орендної плати з метою продовження договору оренди.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник – ФОП Плахотна О. В.
Переможець – ФОП Воротеляк Е. Е.
Вартість послуг – 2150,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
6. Назва об’єкта оцінки: частини зовнішніх стін площею 3,0 м2 бу-

дівлі обчислювального центру літ. А-11 та частини приміщення № 257 
площею11,0 м2 одинадцятого поверху будівлі обчислювального центру 
літ. А-11, реєстровий номер 02360576.31.АААДЕЕ919, загальною пло-
щею 14,0 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 
буд. 75.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Ба лан со ут римувач: Головне управління статистики у Запорізькій об-
ласті.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: Приватне акціонерне товариство «Київстар».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019.
Переможець – ФОП Перевай В. С.
Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 4.
7. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною пло-

щею 47,93 м2 будівлі диспетчерського пункту системи посадки, а саме: 
нежитлове приміщення № 22 на другому поверсі будівлі площею 31,2 м2; 
частина нежитлового приміщення № 21 площею 8,1 м2; частина нежит-
лового приміщення № 29 на третьому поверсі будівлі площею 8,63 м2.

Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул.  Блакитна, 4.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди.

Ба лан со ут римувач: Дніпропетровський регіо наль ний структурний 
підрозділ Державного підприємства обслуговування повітряного руху 
України.

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Продовження таблиці
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Платник: Державне підприємство «Запорізький державний авіаційний 
ремонтний завод «МіГремонт».

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 30.11.2019.
Переможець – ФОП Гапотченко А. М.
Вартість послуг – 2500,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 3.
8. Назва об’єкта оцінки: адміністративно-виробнича будівля загальною 

площею 1210,1 м2 та будівля зварювального цеху площею 136,3 м2.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропив-

ницький, вул.  Аджамська, 9.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оцінки для продовження дії договору оренди.
Ба лан со ут римувач: Відокремлений підрозділ «Кіровоградські магі-

стральні електричні мережі» Державного підприємства «Національна 
енергетична компанія «Укренерго» (ПрАТ «Національна енергетична 
компанія «Укренерго».

Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-
градській областях.

Платник: ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019.
Переможець – ТОВ «Кіровоградський аукціонний центр».
Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.
9. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення площею 33,0 м2, що зна-

ходяться на першому поверсі адмінбудівлі.
Ба лан со ут римувач: Управління Державної казначейської служби Укра-

їни у Голованівському районі Кіровоградської області.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., смт Голова-

нівськ. вул.  Соборна, 44б.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди при продовженні дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Варинська Наталія Вікторівна.
Переможець – ФОП Лісовол Д. О.
Вартість послуг – 1940,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 5.
10. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення пло-

щею 2,0 м2, що знаходиться на першому поверсі адмінбудівлі.
Ба лан со ут римувач: Управління поліції охорони в Кіровоградській об-

ласті.
Місце зна хо дження об’єкта оцінки: м. Кропивницький, вул.  Габдрах-

манова, 1.
Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 

об’єкта оренди при продовженні дії договору оренди.
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.01.2020.
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кірово-

градській областях.
Платник: Міненко Геннадій Миколайович.
Переможець – ФОП Пєшкова С. В.
Вартість послуг – 1550,00 грн, строк надання послуг (у календарних 

днях) – 2.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ЛьВІВСьКІЙ, ЗАКАРПАТСьКІЙ  
та ВОЛиНСьКІЙ областях про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності від 05.02.2020

Гідротехнічні споруди ставу Старостав. Волинська обл., Горохівський 
р-н, на території Холонівської сільської ради. Мета оцінки – продовжен-
ня договору оренди. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної діяль-
ності – ТзОВ «Волинь-експерт». Термін виконання робіт – 5 к/д. Вартість 
робіт – 5338 грн.

Окреме майно – група інвентарних об’єктів у складі: кран грейфер-
ний – 2 од. (інв. № 42081, 42082), кран-балка – 2 од. (інв. № 42084, 42085). 
Львівська обл., м. Стебник, вул.  Дрогобицька, 127. Мета оцінки – визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом про-
дажу на аукціоні з умовами. Переможець конкурсу – суб’єкт оціночної 
діяльності – ФОП Крилошанський Ю. Є. Термін виконання робіт – 5 к/д. 
Вартість робіт – 2480 грн.

По об’єктах:
нежитловому приміщенню загальною площею 18,4 м2 на першому по-

версі адмінкорпусу літ. «А-2», за адресою: м. Львів, вул.  Луганська, 3;
частині підвального приміщення режимного корпусу (гуртожиток спец-

контингенту) «літер Б-3» площею 62,0 м2 за адресою: 43005, Волинська 
обл., м. Луцьк, вул.  Нестора Бурчака, 3 відповідно до п. 8 розділу III По-
ложення конкурс вважається таким, що не відбувся.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по РІВНЕНСьКІЙ та ЖиТОМиРСьКІЙ областях 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, що відбувся 30.01.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
надання послуг з оцінки об’єктів:

частини будівлі кафе їдальні площею 208,35 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул.  Дубенська, БОС 1/329 – конкурс не відбувся;

твердого покриття (замощення) території пункту відправки автобусів 
«Залізничний» площею 10,0 м2 за адресою: м. Рівне, вул.  Небесної со-
тні – конкурс не відбувся;

частини стоянки для автомобілів площею 5000,0 м2 за адресою: Рів-
ненська обл., м. Сарни, вул.  Технічна, 2 – конкурс не відбувся;

частини нежитлового приміщення будівлі уніфікованого цех-складу 
площею 48,6 м2 за адресою: Рівненська обл., м. Сарни, вул.  Технічна, 
2 – конкурс не відбувся;

частини будівлі контори площею 13,8 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул.  С. Бандери, 30а – конкурс не відбувся;

нежитлового приміщення першого поверху будівлі «Б-3» площею 
128,9 м2 та обладнання в кількості 30 шт. (згідно з переліком) за адресою: 
Рівненська обл., м. Рівне, вул.  С. Петлюри, 10 – конкурс не відбувся;

частини будівлі контори площею 73,5 м2 за адресою: м. Рівне, 
вул.  С. Бандери, 30а – конкурс не відбувся;

навісу з рампою літ. «у» площею 218,0 м2 за адресою: 33023, м. Рівне, 
вул.  Київська, 106, визначення ринкової вартості з метою продажу шля-
хом викупу орендарем, який здійснив невід’ємні поліпшення, – визнано 
Рівненську товарну біржу. Строк виконання робіт з оцінки – 5 календарних 
днів. Вартість виконання робіт з оцінки – 3 700 грн;

частини будівлі пожежного депо «Д-2» (в т. ч. підвал – Пд) площею 
397,6 м2 за адресою: 33023, м. Рівне, вул.  Київська, 106, визначення 
ринкової вартості з метою продажу шляхом викупу орендарем, який здій-
снив невід’ємні поліпшення, – визнано Рівненську товарну біржу. Строк 
виконання робіт з оцінки – 5 календарних днів. Вартість виконання робіт 
з оцінки – 3 700 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ в ХЕРСОНСьКІЙ області, АРК та м. СЕВАСТОПОЛІ 
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення оцінки 
державного майна, що відбувся 10.02.2020

1. Вбудоване нежитлове приміщення площею 11,9 м2 в адміністра-
тивній будівлі пропускного пункту, що перебуває на балансі Скадов-
ської філії Державного підприємства «Адміністрація морських портів 
України» (Адміністрація Скадовського морського порту), за адресою: 
Херсонська обл., м. Скадовськ, вул.  Мангубінська, 2, переможець 
конкурсу – ПП «Експерт – Центр». Мета проведення незалежної оцін-
ки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати при 
продовженні договору оренди. Вартість робіт – 2 200 грн. Строк ви-
конання робіт – 4 дні.

2. Частина нежитлового приміщення загальною площею 7,1 м2 
на першому поверсі адміністративної будівлі (реєстровий номер 
39292197.314.АААДЕЕ315), що перебуває на балансі Державної фіс-
кальної служби України, за адресою: м. Херсон, вул.  І. Кулика, 143а, 
переможець конкурсу – ПП «Радикал». Мета проведення незалежної 
оцінки – визначення ринкової вартості для розрахунку орендної плати 
при продовженні договору оренди. Вартість робіт – 1 820 грн. Строк 
виконання робіт – 3 дні.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені 
для проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, 
що відбулися 05.02.2020

№ 
з/п

Назва об’єкта 
оцінки

Пло-
ща, м2

Адреса об’єкта 
оцінки

СОД – перемо-
жець

термін 
виконан-
ня, кален-

дарних 
днів

Вартість 
виконан-

ня ро-
біт, грн

1 Нежитлові при-
міщення 

445,31 м. Київ, вул.  Ло-
моносова, 33/43 
(літ. «А»)

ФОП Чебаков О. І. 2 4900

2 Частина нежитлових 
приміщень

187,94 м. Київ, пл. Л. Укра-
їнки, 1

тОВ «РЕНОМЕ 
ГРУП»

2 5150

3 Частина даху 15,0 м. Київ, просп. Лю-
бомира Гузара, 1, 
їдальня НАУ

СПД Чайка С. О. 2 3900

4 Нежитлове при-
міщення 

180,8 м. Київ, вул.  Василь-
ківська, 7/7

тОВ «ГЕБОРА» 4 6300

5 Частина нежитлово-
го приміщення

11,0 м. Київ, пл. Львів-
ська, 8

ФОП Чебаков О. І. 2 3500

6 Нежитлове при-
міщення

65,0 м. Київ, вул.  турге-
нєвська, 82а

ПП «ДУАНт» 2 5130

7 Частина нежитло-
вого приміщення – 
об’єкт культурної 
спадщини

3,2 м. Київ, пл. Контрак-
това, 4, корпус № 3

тОВ «Ніка-
Експерт»

4 4900

8 Нежитлове при-
міщення

18,4 м. Київ, вул.  турге-
нєвська, 71 – 75

СПД Чайка С. О. 2 3200

9 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 35

ФОП Щаслива Н.З. 2 2100

10 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 47

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

11 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 59

ПП «ДУАНт» 2 2400

12 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 37

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

13 Частина нежитлово-
го приміщення

2,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 39

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

14 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 55

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

15 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 49

ФОП Щаслива Н.З. 2 2100

16 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 57

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

17 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 61

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

18 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  Ломо-
носова, 51

ФОП Щаслива 
Н. З.

2 2100

19 Частина нежитлово-
го приміщення

8,0 м. Київ, вул.  Василь-
ківська, 90

ПП «ДУАНт» 2 2700

20 Нежитлові при-
міщення

414,0 м. Київ, просп. А. 
Палладіна, 46

ПП «ДУАНт» 2 3360

21 Частина нежитлово-
го приміщення

10,0 м. Київ, вул.  Генера-
ла Алмазова, 18/9

ПП «ДУАНт» 2 2900

22 Частина нежитло-
вого приміщення – 
об’єкт культурної 
спадщини

4,0 м. Київ, пл. Контрак-
това, 4, корпус № 1

ФОП Чебаков О. І. 2 3000

23 Частина нежитлово-
го приміщення

1,0 м. Київ, вул.  А. Янге-
ля, 9/16

СПД Чайка С. О. 2 2600

24 Нежитлове при-
міщення

106,7 м. Київ, вул.  Полі-
технічна, 16

ФОП Чебаков О. І. 2 3000

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ВІННиЦьКІЙ та ХМЕЛьНиЦьКІЙ областях  
про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної 
оцінки об’єктів державної власності, що відбувся 17.01.2020

За результатами конкурсу переможцями визнано:
суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД щодо 

визначення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, 
окремого майна – нежитлової будівлі – Річкового вокзалу літ. «А», літ. «А1» 
загальною площею 455,6 м2, крім підпірної стінки № 2 із сходами № 1, роз-
ташованої за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Ки-
ївська, 2/2, що перебуває на балансі Державного підприємства «Адміні-
страція річкових портів», код за ЄДРПОУ 33404067, з метою приватизації 
шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 8 
календарних днів. Вартість надання послуг з оцінки – 3240 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ФОП Попову Аліну Аркадіївну щодо ви-
значення вартості об’єкта державної власності малої приватизації, окре-
мого майна – нежитлової будівлі майстерні літ. «А» загальною площею 
125,4 м2 з добудовами літ «а», літ. «а1», ґанком літ. «а2» за адресою: Ві-
нницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Острівська, 38, що перебуває 
на балансі Державного підприємства «Адміністрація річкових портів», код 
за ЄДРПОУ 33404067, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні 
з умовами. Строк надання послуг з оцінки – 8 календарних днів. Вартість 
надання послуг з оцінки – 3000 грн;

суб’єкта оціночної діяльності – ТОВ фірму «Медінтеграція» ЛТД 
щодо визначення вартості об’єкта державної власності малої привати-
зації – незавершеної будівництвом підстанції роторного комплексу за 
адресою: Вінницька обл., Козятинський р-н, смт Глухівці, вул. Кар’єрна, 
50, з метою приватизації шляхом продажу на аукціоні з умовами. Строк 
надання послуг з оцінки – 8 календарних дні. Вартість надання послуг з 
оцінки – 3150 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по ДНІПРОПЕТРОВСьКІЙ, ЗАПОРІЗьКІЙ  
та КІРОВОГРАДСьКІЙ областях про підсумки конкурсу  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності,  
які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 
об’єктів, що відбувся 16.01.2020

1. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
89,7 м2 та частина даху площею 1,0 м2. Балансоутримувач: ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія будівництва та архітектури». Місцез-
находження об’єкта оцінки: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24а. Мета 
оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізь-
кій та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ ТРК «СКІФІЯ». Подібні до 
об’єкта об’єкти: приміщення та частини будівель, дах та частина даху. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 
тис. грн. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2700,00 грн, 
строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

2. Назва об’єкта оцінки: нежитлове вбудоване приміщення площею 
40,0 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний технікум енерге-
тичних та інформаційних технологій. Місцезнаходження об’єкта оцінки: 
м. Дніпро, вул. Космонавта Волкова, 6б. Мета оцінки – визначення рин-
кової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ФОП Сіянко М. С. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщен-
ня та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Переможець – ФОП Сологуб В. Я. Вартість 
послуг – 2000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового вбудованого приміщен-
ня площею 8,5 м2. Балансоутримувач: Дніпровський державний техніч-
ний університет. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Дніпропетровська 
обл., м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2. Мета оцінки – визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замов-
ник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській 
областях. Платник – Карпович В. І. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: 
приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна надання по-
слуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Переможець – ТОВ «Експерт-
Сервіс». Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у кален-
дарних днях) – 3.

4. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 35,0 м2. Ба-
лансоутримувач: Нікопольський міський відділ (з обслуговування міста 
Нікополь та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетров-
ській області. Місцезнаходження об'єкта оцінки: Дніпропетровська обл., 
м. Нікополь, вул. Станіславського, 1. Мета оцінки – визначення ринкової 
вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ 
ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Платник – ТОВ «ТЕПЛО-МОДУЛЬ УКРАЇНИ». Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна на-
дання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 3,12 тис. грн. Переможець – ФОП 
Філічкіна І. М. Вартість послуг – 2700,00 грн, строк надання послуг (у ка-
лендарних днях) – 3.

5. Назва об’єкта оцінки: гараж літера А площею 274,7 м2; гараж літера 
Б площею 100,9 м2; гараж літера В площею 44,0 м2; гараж літера Г площею 
41,0 м2; гараж літера Д площею 42,8 м2; огорожа площею 195,7 м2; ас-
фальтований майданчик площею 889,0 м2; ворота металеві площею 8,5 м2. 
Балансоутримувач: Управління агропромислового розвитку Дніпровської 
районної державної адміністрації. Місцезнаходження об’єкта оцінки: смт 
Слобожанське, вул. Теплична, 27б. Мета оцінки – визначення ринкової вар-
тості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ 
по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – 
ФОП Конох В. І. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси будівель та 
споруд. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцін-
ки – 8,4 тис. грн. Переможець – ФОП Данильченко В. В. Вартість послуг – 
8000,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 7.

6. Назва об’єкта оцінки: нежитлові приміщення загальною площею 
48,4 м2. Балансоутримувач: ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ 
України». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, пл. Соборна, 2. 
Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку 
орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник – ТОВ «Версус». Подібні до об’єкта 
оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Переможець – ТОВ 
«Всеукраїнська експертна група». Вартість послуг – 1800,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 3.

7. Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення площею 25,35 м2 (в т. 
ч. 5,85 м2 – площа загального користування). Балансоутримувач: ДП «ВО 
ПМЗ ім. О. М. Макарова». Місцезнаходження об'єкта оцінки: м. Дніпро, 
вул. Робоча, 166. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для розрахунку орендної плати. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропе-
тровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Платник – ФОП Рожко 
О. О. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та частини будівель. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 
тис. грн. Переможець – ФОП Кушнєрова Л. О. Вартість послуг – 2100,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

8. Назва об’єкта оцінки: парники загальною площею 203,8 м2. Балан-
соутримувач: ДП «Виробниче об’єднання Південний машинобудівний за-
вод імені О. М. Макарова». Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Дніпро, 
пров. Ялицевий, 7б. Мета оцінки – визначення ринкової вартості об’єкта 
оцінки для приватизації шляхом продажу на аукціоні. Замовник/платник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 
Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019. Подібні 
до об’єкта оцінки об’єкти: споруди відповідного функціонального призна-
чення. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 
3,5 тис. грн. Переможець – ФОП Філічкіна І. М. Вартість послуг – 3000,00 
грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 3.

9. Назва об’єкта оцінки: частина замощення (літ. І) загальною площею 
300,0 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: Запорізька обл., Василівський 
р-н, с. Балки, вул. Миру, 286. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати 
з метою продовження договору оренди. Балансоутримувач: Північно-
Рогачикське міжрайонне управління водного господарства. Замовник – 
РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській облас-
тях. Платник: ФОП Дунаєнко М. Г. Дата оцінки (дата, на яку проводиться 
оцінка майна) – 31.12.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: майданчик 
(замощення). Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 3,12 тис. грн. Переможець – ТОВ «Всеукраїнська експертна гру-
па». Вартість послуг – 2600,00 грн, строк надання послуг (у календарних 
днях) – 4.

10. Назва об’єкта оцінки: вбудоване нежитлове приміщення № 213 
другого поверху площею 10,0 м2, нежитлові приміщення з № 301 до № 304 
включно та приміщення № I (cходова клітка) третього поверху будівлі 
площею 87,8 м2, загальною площею 97,8 кв.м. літера Д, інв. № 11450), 
реєстровий номер 01125761.1.АААИБЕ791. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Горького, 6. Мета проведення 
незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки для роз-
рахунку орендної плати з метою продовження договору оренди. Балансо-
утримувач: державне підприємство «Бердянський морський торговельний 
порт». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіро-
воградській областях. Платник: Державне підприємство «Адміністрація 
морських портів України». Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.12.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: приміщення та час-
тини будівель. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта 
оцінки – 3,12 тис. грн. Переможець – ТОВ «Дніпротех і Ко». Вартість по-
слуг – 2800,00 грн, строк надання послуг (у календарних днях) – 5.

11. Назва об’єкта оцінки: вбудоване в перший поверх будівлі гурто-
житку № 3 (літ. А-5) нежитлове приміщення № 138 загальною площею 
16,9 м2. Місцезнаходження об’єкта оцінки: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 
36. Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
об’єкта оцінки для розрахунку орендної плати з метою продовження до-
говору оренди. Балансоутримувач: Запорізький державний медичний 
університет. Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях. Платник: ФОП Анохіна І. Л. Дата оцінки (дата, 
на яку проводиться оцінка майна) – 30.09.2019. Подібні до об’єкта оцін-
ки об’єкти: приміщення та частини будівель. Очікувана найбільша ціна 
надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2,4 тис. грн. Переможець – ПП 
«КФ «Експоком». Вартість послуг – 2100,00 грн, строк надання послуг (у 
календарних днях) – 3.

12. Назва об’єкта оцінки: державне нерухоме майно – будівлі і спору-
ди дитячого оздоровчого табору «Прометей», а саме: адміністративний 
корпус літ. А, площею 637,6 м2; гуртожиток для персоналу літ. В площею 
437,4 м2; клуб-їдальня літ. Е площею 2127,4 м2; спальний корпус № 1 
літ. Л площею 977,7 м2; спальний корпус № 2 літ. К площею 986,2 м2; 
санблок вуличний літ. М, площею 30,2 м2; навіси: літ. Н12 – Н14, Н16 (4 
одиниці) площею по 50,3 м2 кожен; навіси: літ. Н, Н17 (2 одиниці) площею 
по 48,3 м2 за зовнішнім обміром кожен; навіси: літ. Н19 – Н24 (6 одиниць) 
площею по 19,5 м2 за зовнішнім обміром кожен; рятувальна літ. Ц площею 
9,0 м2; убиральні: літ. Ч, літ. Ш; танцювальний майданчик літ. Щ площею 
201,0 м2; замощення ІІ площею 66,6 м2; замощення ІІІ площею 1025,2 м2; 
замощення ІV площею 2216,4 м2; замощення V площею 589,4 м2; замо-
щення ІХ площею 3 893,0 м2; тротуар VІІІ площею 19,1 м2; сходи VІІ пло-
щею 57,3 м2; міст літ Ф площею 1080,4 м2. Місцезнаходження об’єкта 
оцінки: Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Курортна, 27. Мета прове-
дення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта оцінки 
для розрахунку орендної плати з метою продовження договору оренди, 
укладеного ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Про-
грес» імені академіка О. Г. Івченка» з Підприємством «Обласний центр 
з організації дозвілля та оздоровлення дітей», заснованим на власності 
Запорізької обласної ради профспілок. Балансоутримувач: ДП «Запо-
різьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка 
О. Г. Івченка». Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій 
та Кіровоградській областях. Платник: Підприємство «Обласний центр з 
організації та оздоровлення дітей», засноване на власності Запорізької 
обласної ради профспілок. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка 
майна) – 31.12.2019. Подібні до об’єкта оцінки об’єкти: комплекси бу-
дівель та споруд рекреаційного та санаторно-курортного призначення. 
Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 10,4 
тис. грн. Переможець – ПП «Аспект». Вартість послуг – 5200,00 грн, строк 
надання послуг (у календарних днях) – 10.

13. Назва об’єкта оцінки: окремо розташована господарська будів-
ля загальною площею 70,2 м2. Балансоутримувач: Центральноукраїн-
ське вище професійне училище імені Миколи Федоровського. Місцез-
находження об’єкта оцінки: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, 
вул. Юрія Коваленка, 6/5. Мета проведення незалежної оцінки: визна-
чення ринкової вартості об’єкта з метою розрахунку розміру орендної 
плати. Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна) – 31.12.2019. 
Замовник – РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоград-
ській областях. Платник: Кіровоградська міська громадська організація 
«Спортивно-технічний клуб «Екстрім-спорт». Подібні до об’єкта оцінки 
об’єкти: окремі будівлі. Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки 
об’єкта оцінки – 2,0 тис. грн. Переможець – ТОВ «Кіровоградський аук-
ціонний центр». Вартість послуг – 1920,00 грн, строк надання послуг (у 
календарних днях) – 2.



24 відомості
приватизації

№ 17 (1297), 15 квітня 2020 року

Газета «Відомості приватизації»
Розповсюдження Т. М. КАРПЮК, 

тел. (044) 200-35-01

Над номером працювали:
В. П. БоРКіВсьКА
Т. М. КАРПЮК
Л. П. ПЮРА
о. В. цАРуЛіцА

Адреса видавця:

Фонд державного майна україни, 
вул. Генерала  Алмазова, 18/9, 

м. Київ-133, 01133

Віддруковано:

ПП «Компанія «Аполлон»,  
вул. Яворницького, 8/82, м. Львів,79054 

e-mail: imperial@mail.lviv.ua

тираж: 200 прим.

Замовлення № 105-3

!  Інформація, надрукована в газеті «Відомості приватизації», є офіційною публікацією. Її розміщення в інших засобах масової інформації чи передрук можливі лише з письмового дозволу Фонду державного майна України із зазначенням номера й дати видачі дозволу

Довідка з питань публікації за тел.: (044) 200-35-01, 200-36-58, «ВП» в Internet: www.spfu.gov.ua, e-mail: gazeta@spfu.gov.ua

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2020 м. Київ № 534

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 02 серпня 2017 року № 768/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО 
«СПЕКТР» (вх. Фонду державного майна України від 05 березня 2020 року 
№ 1305/07104), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02 серпня 
2017 року № 768/17, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«КОНСАЛТИНГОВЕ БЮРО «СПЕКТР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 39661035).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2020 м. Київ № 535

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 18 квітня 2017 року № 356/17

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-

департамент оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності, т. 200-32-42до Уваги оцінюваЧів

рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІО-
НАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» (вх. Фонду державного майна України від 03 
березня 2020 року № 1374/06712), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18 квітня 
2017 року № 356/17, виданий Фондом державного майна України ТОВ 
«ЧЕРНІГІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 14247945).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2020 м. Київ № 576

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 06 вересня 2019 року № 700/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою суб’єкта оціночної діяльності – товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) «ТРЕНДИНГ» (вх. Фон-
ду державного майна України від 12 березня 2020 року № 1363/07790), 
НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06 верес-
ня 2019 року № 700/19, виданий Фондом державного майна України 

ТОВ «ТРЕНДИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43151144).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.03.2020 м. Київ № 577

Про анулювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності  
від 26 липня 2019 року № 583/19

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Положення про по-
рядок анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого на-
казом Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за 
№ 417/12291, у зв’язку із заявою фізичної особи – підприємця (далі – ФОП) 
Білана Євгенія Олексійовича (вх. Фонду державного майна України від 19 
березня 2020 року № 1330/08552), НАКАЗУЮ:

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26 липня 2019 
року № 583/19, виданий Фондом державного майна України ФОП Білану 
Євгенію Олексійовичу (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 3097913376).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціноч-
ної діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення 
цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Де-
партаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної ді-
яльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ

ІНФОРМАЦІЯ 
Управління забезпечення реалізації повноважень  
у Черкаській області РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ 
та ЧЕРНІГІВСьКІЙ областях про підсумки конкурсів  
з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть  
залучені для проведення незалежної оцінки об’єктів,  
що відбулися 15.01.2020

1. Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди дер-
жавного майна. Замовник робіт з оцінки: Управління забезпечення реалі-
зації повноважень у Черкаській області.

1.1. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення телемай-
стерні літ. І-1, і,, площею 76,2 м2м. Найменування балансоутримувача 
об’єкта оцінки: Черкаська філія Концерну «Військторгсервіс». Місцезна-
ходження об’єкта оцінки: вул. Надпільна, 222, м. Черкаси. Платник робіт з 
оцінки: ФОП Кожемяк М. О. Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу 
з відбору суб’єктів оціночної діяльності визнано ФОП Драник Г. В. Термін 
виконання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 400,00 грн.

1.2. Назва об’єкта оцінки: приміщення фірмового магазину «Холод-
ний Яр» площею 143,1 м2. Найменування балансоутримувача об’єкта 
оцінки: Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промис-
ловості «Укрспирт». Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Свердлова, 
77, м. Сміла, Черкаська обл. Платник робіт з оцінки: Сундукова Л. В. Дата 
оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної 
діяльності визначено ФОП Гребченко М. П. Термін виконання роботи – 2 
календарних дні, вартість послуг – 370,00 грн.

1.3. Назва об’єкта оцінки: частина нежитлового приміщення на тре-
тьому поверсі адміністративної будівлі площею 91,08 м2. Найменування 
балансоутримувача об’єкта оцінки: Управління агропромислового та 
економічного розвитку Маньківської районної державної адміністрації. 
Місцезнаходження об’єкта оцінки: вул. Соборна, 14, смт Маньківка, Чер-
каська обл. Платник робіт з оцінки: Районний центр соціальних служб сім’ї, 
дітей та молоді. Дата оцінки: 31.12.2019. Переможцем конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності визнано КТ «АЕО «Фатум-М». Термін вико-
нання роботи – 2 календарних дні, вартість послуг – 680,00 грн.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по КиїВСьКІЙ, ЧЕРКАСьКІЙ та ЧЕРНІГІВСьКІЙ 
областях про підсумки конкурсу з відбору суб’єктів 
оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення 
незалежної оцінки об’єктів оренди від 16.01.2020

Мета проведення незалежної оцінки – визначення ринкової або спе-
ціальної вартості з метою укладення договору оренди або з метою про-
довження договору оренди.

№ 
з/п Назва об’єктів

Перемо-
жець – 
суб’єкт 

оціночної 
діяльності

Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

Визначення вартості об’єкта з метою укладення договору оренди
1 Нежитлові приміщення загальною площею 1426,2 м2, а 

саме: нежитлові приміщення площею 1143,4 м2, актова 
зала площею 282,8 м2 на першому та другому поверхах за 
адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Святошинська, 
29, що перебувають на балансі державної установи «Україн-
ський дім фарфоро-фаянсової промисловості»

тОВ «Гарант-
Експертиза»

3650 5

2 Частина нежитлового приміщення площею 20,0 м2 на 3-му 
поверсі пасажирського термінала «D» (в стерильній зоні) за 
адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, вул. Бориспіль-7, 
що перебуває на балансі ДП МА «Бориспіль»

тОВ «ІВ 
Груп»

2750 5

3 Частина приміщення площею 10,0 м2 на 2-му поверсі 
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій (в стерильній зоні) за адресою: Київська обл., 
Бориспільський р-н, вул. Бориспіль-7, що перебуває на 
балансі ДП МА «Бориспіль»

ДП «Євро-
пейський 
центр кон-
салтингу та 
оцінки»

2600 5

4 Приміщення № 68 площею 100,0 м2 на 1-му поверсі 
пасажирського термінала «F» з швидкомонтуючих легких 
конструкцій за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, 
Бориспіль-7, що перебуває на балансі ДП «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

ДП «Євро-
пейський 
центр кон-
салтингу та 
оцінки»

2600 5

Визначення вартості об’єкта з метою продовження договору оренди
5 Частина нежилого приміщення площею 3,0 м2 за адресою: 

Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 
7/11, що перебуває на балансі Державного спеціалізовано-
го підприємства «Чорнобильська АЕС»

ФОП Гунда-
рева Алла 
Олексіївна

3360 2

6 Нежитлове приміщення будівлі автоцеху загальною площею 
310,0 м2 за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. О. 
Білана, 1, що перебуває на балансі Пошуково-зйомочної 
експедиції № 60 КП «Кіровгеологія»

тОВ «ІНЖИ-
НІРИНГОВИЙ 
ЦЕНтР «ЕКС-
КОН»

2800 5

№ 
з/п Назва об’єктів

Перемо-
жець – 
суб’єкт 

оціночної 
діяльності

Вартість

Строк 
вико-
нання 
робіт 
(день)

7 Частина нежитлового приміщення на першому поверсі 
технічної будівлі загальною площею 2,0 м2 за адресою: 
Київська обл., м. Бориспіль, ДП «Міжнародний аеропорт 
«Бориспіль», що перебуває на балансі Регіонального 
структурного підрозділу (РСП) «Київцентраеро» Державного 
підприємства обслуговування повітряного руху України 
(Украерорух)

ПП «Авто-
експрес»

2600 4

8 Нежитлове приміщення площею 1,0 м2 за адресою: Київ-
ська обл., Миронівський р-н, с. Маслівка, вул. Незалежнос-
ті 66, що перебуває на балансі Маслівського аграрного тех-
нікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного 
аграрного університету

тОВ «ЛЮКС-
ЕКСПЕРт»

2799 2

ІНФОРМАЦІЯ  
Управління забезпечення реалізації повноважень у 
Житомирській області РВ ФДМУ по РІВНЕНСьКІЙ та 
ЖиТОМиРСьКІЙ областях про підсумки конкурсу з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, що відбувся 16.01.2020

Переможцями конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 
здійснення незалежної оцінки майна визнано:

Фізична особа – підприємець Музичук Петро Олександрович по 
об’єктах:

гараж № 6 площею 18,9 м2 (літ. Б), що перебуває на балансі Новоград-
Волинської районної державної адміністрації, за адресою: Житомирська 
обл., м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 (вартість виконання – 
2400,00 грн, строк виконання – 3 календарних дні); мета проведення не-
залежної оцінки: визначення ринкової вартості для розрахунку орендної 
плати з метою укладення договору оренди;

частина пожежно-сторожової вежі (щогли) площею 5,2 м2, що перебу-
ває на балансі ДП «Житомирське лісове господарство», за адресою: Жито-
мирська обл., Пулинський р-н, Новозаводське лісництво, квартал 35, виділ 
28 (вартість виконання – 2200,00 грн, строк виконання – 3 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості 
для розрахунку орендної плати з метою укладення договору оренди;

Фізична особа – підприємець Бондарчук Олександр Миколайович 
по об’єкту:

нежитлова будівля – агрегатна № 242 площею 62,1 м2 (літ. А1), що пере-
буває на балансі Новоград-Волинської районної державної адміністрації, 
за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Відроджен-
ня, 4 (вартість виконання – 2800,00 грн, строк виконання – 3 календарних 
дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості з 
метою укладення договору оренди;

Житомирська товарна агропромислова біржа по об’єкту:
нежитлове приміщення площею 28,5 м2 будівлі складу-гаража (літ. Г,г), 

що перебуває на балансі дирекції «Дім побуту та торгівлі» Концерну «Війсь-
кторгсервіс», за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Ужачинська, 5 (вартість виконання – 2410,00 грн, строк виконання – 3 
календарних дні); мета проведення незалежної оцінки: визначення рин-
кової вартості з метою укладення договору оренди.

ІНФОРМАЦІЯ 
РВ ФДМУ по м. КиЄВУ про підсумки конкурсів з відбору 
суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені для 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди, що 
відбулися 15.01.2020

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки СОД – переможець

термін ви-
конання, 

календар-
них днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн
1 Частина нежитлового 

приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

1,5 м. Київ, вул. О. 
Гончара, 55а 
(літ. «А»)

ФОП Чебаков О. І. 2 3600

2 Частина нежитлового 
приміщення – об’єкт 
культурної спадщини

2,0 м. Київ, просп. 
Перемоги, 54/1, 
корпус № 1

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 4500

3 Нежитлове при-
міщення

90,8 м. Київ, 
вул. Предславин-
ська, 34

тОВ «Компанія «Екс-
перт Консалтинг»

2 3800

4 Нежитлові при-
міщення – частина 
пам’ятки архітектури 

74,1 м. Київ, вул. Лавр-
ська, 9, корпус 
№ 21

ФОП Чебаков О. І. 2 3900

№ 
з/п Назва об’єкта оцінки Пло-

ща, м2
Адреса об’єкта 

оцінки СОД – переможець

термін ви-
конання, 

календар-
них днів

Вартість 
виконан-
ня робіт, 

грн
5 Нежитлові приміщен-

ня – об’єкт культур-
ної спадщини

131,0 м. Київ, вул. Хре-
щатик, 34

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 4900

6 Частина нежитлового 
приміщення

25,0 м. Київ, вул. Ло-
моносова, 33/43 
(літ. «1А»)

тОВ «Фінансова 
будівельна компанія 
«Фіско»

2 3500

7 Нежитлове при-
міщення

11,4 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ПП «Фірма «Конкрет» 2 3200

8 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Бор-
щагівська, 146

тОВ «Сарос» 2 3500

9 Склад-ангар (літ. «А») 327,7 м. Київ, просп. 
Броварський, 1в

тОВ «РЕНОМЕ ГРУП» 2 6100

10 Склад-ангар (літ. «А») 327,7 м. Київ, просп. 
Броварський, 1в

тОВ «Сарос» 2 5990

11 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 49г

тОВ «Компанія “Екс-
перт Консалтинг»

2 2600

12 Нежитлове при-
міщення

236,0 м. Київ, вул. Є. 
Мірошниченко, 10 

тОВ «РЕНОМЕ ГРУП» 2 6100

13 Будівля павільйону 
№ 11

1220,5 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 1

тОВ «ГЕБОРА» 4 7500

14 Нежитлове при-
міщення

74,3 м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 49

тОВ «Фінансова 
будівельна компанія 
«Фіско»

2 4200

15 Частина нежитлового 
приміщення

9,0 м. Київ, вул. Ве-
лика Васильків-
ська, 73

ПП «Фірма «Конкрет» 2 3500

16 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Ла-
бораторна, 5/17

тОВ «Ніка-Експерт» 4 4800

17 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, вул. Ле-
вандовська, 6

тОВ «Сарос» 2 3090

18 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 4

тОВ «Сарос» 2 3090

19 Частина нежитлового 
приміщення

3,0 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 2

тОВ «Сарос» 2 3090

20 Частина нежитлового 
приміщення

1,0 м. Київ, просп. 
Любомира Гуза-
ра (Космонавта 
Комарова), 1, 
корпус № 8

ФОП Чебаков О. І. 2 2450

21 Нежитлові приміщен-
ня та частина даху

27,7 
(в т. ч. 
12,7 та 
15,0)

м. Київ, вул. П. 
Орлика, 15

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3400

22 Нежитлове при-
міщення 

26,3 м. Київ, вул. Осві-
ти, 4

тОВ «Сарос» 2 2890

23 Частина нежитлового 
приміщення

4,0 м. Київ, просп. 
Академіка Глуш-
кова, 2

тОВ «Сарос» 2 2590

24 Нежитлове при-
міщення 

11,1 м. Київ, вул. Ми-
хайлівська, 1/3

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 2950

25 Нежитлові примі-
щення

34,8 м. Київ, вул. Смі-
лянська, 6

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 2950

26 Нежитлове при-
міщення

98,03 м. Київ, 
вул. М. Бойчу-
ка, 42

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3100

27 Частина нежитлового 
приміщення

5,0 м. Київ, вул. Д. 
Маккейна (І. Ку-
дрі), 31а

ФОП Чебаков О. І. 2 2450

28 Частина стіни нежит-
лового приміщення

2,16 м. Київ, вул. А. 
Цедіка (Е. По-
тьє), 18

тОВ «Компанія «Екс-
перт Консалтинг»

2 2600

29 Нежитлове при-
міщення

71,6 м. Київ, просп. 
Перемоги, 14

тОВ «Сарос» 2 3390

30 Частина нежитлового 
приміщення

33,58 м. Київ, вул. Фіз-
культури, 1, кор-
пус № 6

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3200

31 Частина нежитлового 
приміщення

2,0 м. Київ, вул. Ге-
нерала Родим-
цева, 7

ФОП Чебаков О. І. 2 2450

32 Збірно-металеве 
сховище

300,0 м. Київ, вул. Бо-
риспільська, 181

тОВ «Українські 
інноваційні консуль-
танти»

2 3800

33 Нежитлові примі-
щення

49,0 м. Київ, вул. Гар-
матна, 2

ФОП Чебаков О. І. 2 2450

Продовження таблиці Продовження таблиці


